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روزگار سیاه ستاره ها
به بهانه انتشار خبر قتل غیرعمد بازیکن سابق پرسپولیس؛
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دانشجویان سیاسی هستند؛ اما سیاسی کار نه!
معاون پژوهشی و امور دانشجویی دانشگاه فرهنگیان:

8

کمک سه میلیاردی خیرین برای مددجویان بهزیستی
مدیرکل بهزیستی استان اعالم کرد:

8
  کارخانجات لبنیات اصفهان زیر 

سایه رکود و بی تدبیری؛ 

3 بازی دو سر باخت

کمبود نیروی انسانی در 
آموزش و پرورش استان
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سرانه مطالعه در اصفهان بسیار 
پایین است

11

 سرپرست اداره کل آموزش و پرورش
 اصفهان خبر داد:

8

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان:

با 900 هزار تومان، راهی کربال شوید
ســفر اصفهانی ها در ماه مبارک رمضان به کربال، ارزان و کوتاه 
شد. مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با اشاره به اجرای طرح 
زیارت ارزان عتبات عالیات همزمان با ماه مبارک رمضان گفت: در این 
طرح، زائران می توانند با هزینه ای کمتر از 900 هزار تومان راهی عتبات 

عالیات شوند...

 خرید تضمینی گندم 
در اصفهان آغاز شد

 مسئول کمیسیون آموزش اتحادیه نانوایان اصفهان با اشاره به افزایش نرخ قیمت گندم و تورم موجود در جامعه:  

نان باید گران شود!

علت: قیمت شکنی تهرانی ها 
   رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان می گوید استارت آپ های بومی اصفهان 

  در معرض نابودی قرار گرفته است 
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سمیه پارسا

جلســه مجمع عمومی فراکسیون امید، روز 
گذشــته برگزار و محمدرضا عارف با اجماع 
اعضای فراکسیون به عنوان نامزد امیدی ها 

برای پست ریاست مجلس انتخاب شد.
دورقبلی هم نامــزد بود و هیچ توفیقی به دســت 
نیــاورد. همان روزهایــی که از خیانــت)!( برخی 
اعضای این فراکســیون به آرمان های اصالح طلب 
و فراکسیون امید سخن می گفتند و مدعی شدند 
برخی اعضای این فراکســیون با پشــت کردن به 
قرارهــای »امید«ی ها به الریجانــی رای داده اند. 
عارف، پس از شکســت در رقابت بــا الریجانی آن 
هم در مجلســی که اکثریت آن را اصالح طلبان و 
اعتدالگرایان تشــکیل می دادند، به کنج خلوت و 
ســکوت خزید و برخالف تصورات و انتظارات، به 
ساکِن بی حرف صندلی 184 بهارستان تبدیل شد. 
ســکوتی که انتقادات زیادی را هم از سوی اصالح 
طلبانی که روزگاری او را در قامت یک »لیدر« باال 

برده بودند، به دنبال داشت. 
انتقــادات اما بی فایــده بود و ســکوت ادامه پیدا 
کرد تا این اواخــر که عارف، ناگهــان به چهره ای 
پرجنب و جوش تبدیل شــد. تحرکات سیاسی او 
این روزها بیشــتر از هرزمان دیگری به چشم می 
آید. در موضوعــات مختلف همچــون رفع حصر، 
نقد فیلترینگ شبکه های اجتماعی و حفظ برجام 
سخنرانی می کند؛ سخنرانی که برخی اعتقاد دارند 

بیش از آن که پیش زمینه ای برای ورود به انتخابات 
ریاست جمهوری باشد، در واقع نوعی »دفاع از خود« 
محسوب می شود.  این گمانه پربیراه هم به نظر نمی 
رسد به ویژه وقتی بدانیم عارف این روزها تحت فشار 
زیادی از طرف هم اردوگاهی های اصالح طلب خود 
قرار دارد؛ اصالح طلبانی که کم کاری و نقاط ضعف 
فراکسیون امید را از چشــم رییس فراکسیون می 
بینند و خیلی صریح و آشــکار می گویند »عارف، 
انتظارات جریان اصالحات را برای مدیریت این تفکر 
سیاســی در مجلس و هماهنگی با دولت برآورده 
نکرده اســت«. اصالح طلبان تا پیش از آغاز دوره 

دهم مجلس تصور می کردند اگر بعضی نمایندگان 
اصالح طلب ضعف هایی داشــته باشــند مدیریت 
عارف، آن ضعف ها را خواهد پوشاند؛ اما این اتفاق 
نیفتاد و جایگاهی که عارف بعد از انتخابات ریاست 
جمهوری یازدهم در ســال 92 نــزد اصالح طلبان 
کسب کرد، امروز فرو ریخته است. او از همه طرف 
امیدهای اصالح طلبان را ناامید کرده چون تقریبا در 
تمامی فعالیت های پارلمانی فراکسیون امید موفق 
عمل نکرده است. همین ناامیدی و فشارها، سبب 
شد تا در مراســمی به کنایه و خنده بگوید که هر 
اتفاقی در مجلس می افتد، اصالح طلبان به گردن او 

می اندازند! وقتی همه این مسائل را در نظر بگیریم، 
متوجه می شویم که زیاد شدن تحرکات این روزهای 
عارف در مجلس برای آن است که انتظارات اصالح 
طلبان را پاســخ دهد و بگوید »مشکل من نیستم و 
باید مســئله را در جای دیگری جست وجو کرد«.  
در چنین شــرایطی عارف، نامزد فراکسیون امید، 
نامزد پست ریاست مجلس می شود؛ در حالی که از 
جلسات پشت درهای بسته فراکسیون این خبر به 
گوش می رسد که اوضاع برای »علی الریجانی« به 
خوبی سال های قبل نیست و حتی از ائتالف برای 

کنار گذاشتن او سخن به میان آمده است.
  دیروز یک عضو فراکســیون نماینــدگان والیی 
مجلس گفت: سال گذشته به سایر فراکسیون های 
سیاســی مجلس اعتماد کردیم و عــدم اعتماد از 
آنها دیدیم.با توجه به عدم وفای به عهد از ســوی 
برخی از فراکسیون ها، اشتباه سال گذشته را تکرار 
نخواهیم کرد و بــه دنبال راه کار جدید هســتیم.

حجت االســالم آزادی خواه گفته کــه نظر اعضای 
فراکسیون نمایندگان والیی این است که امسال به 
طور جدی به انتخابات هیئت رییســه ورود کنند و 
این به آن معناست که پشت الریجانی خالی شده یا 
کم کم خالی می شود و صندلی ریاست او لرزان تر از 
قبل شده است ولی با احتساب تمامی این اما و اگرها 
و گمانه زنی ها آیا بازهم می توان شــانس و امیدی 
برای رییس فراکســیون امید قائل بود که خیلی ها 
حتی هم اردوگاهی های خود را هــم ناامید کرده 

است؟! بعید به نظر می رسد. 

حمله دوباره اسرائیل به سوریه
شبکه اســکای نیوز عربی در خبری فوری بامداد 
روز گذشــته گزارش داد: جنگنده های اسرائیلی 
حومه غربی حمص واقع در مرکز سوریه را بمباران 
کردند. به گزارش این شبکه خبری؛ منابع وابسته 
به مخالفان دولت سوریه اعالم کرد: صدای چندین 
انفجار مهیب در روستای »الغسانیه« درنزدیکی 
شــهر »القصیر« در حومه غربی حمص به گوش 
رسیده است. ارتش سوریه ســوم خرداد گذشته 
نیز اعالم کرد، حمله موشــکی به فرودگاه نظامی 
»الضبعه« واقع در مرکز این کشــور را دفع کرده 

است.
 دست راست »اون«
 راهی واشنگتن شد

»کیم یونگ چول« از سیاستمداران ارشد پیونگ 
یانگ و دست راســت کیم جونگ اون، رهبر کره 
شمالی، به همراه رییس سابق سرویس مخفی کره 
شمالی پس از توقف اندکی در پکن، راهی واشنگتن 
شــدند. خبرگزاری یونهاپ اعالم کرد پیش بینی 
می شود این مقامات ارشد کره شمالی برای دیدار 
با مقامات آمریکایی و گفــت وگو درباره برگزاری 
نشســت احتمالی میان ترامپ و کیم جونگ اون 
در ماه ژوئن به واشنگتن سفر کرده اند. کیم یونگ 
چول از مشاوران و نزدیکان رهبر کره شمالی است.

ماکرون تایید کرد:
»سعد الحریری« بازداشت بود

ماکرون، رییس جمهور فرانسه در مصاحبه با شبکه 
»بی اف ام تی وی« گفت: » من به شــما یادآوری 
می کنم که سعد الحریری، نخست وزیر لبنان به 
مدت چندین هفته در ریاض بازداشت بود.« اواخر 
سال 2017 میالدی، سعد الحریری که به ریاض 
سفر کرده بود ناگهان با حضور بر صفحه تلویزیون 
عربستان از سمت خود استعفا کرد. چند روز بعد 
مشخص شد که استعفای نخست وزیر لبنان تحت 
فشار و با اجبار آل سعود صورت گرفته؛ هر چند که 

عربستان این موضوع را تکذیب کرد.

 ترمز اصالحات سلمانی 
کشیده شد

پایگاه اینترنتی آتالنتیک در مطلبی که توســط 
سایمون هندرسون، یکی از کارشناسان موسسه 
سیاســت خاورنزدیک واشنگتن نوشــته شده، 
آورده اســت: چند ماه اســت که عربســتانی ها 
شــاهد طوفان در عرصه روابط عمومــی در این 
کشــور بوده اند. گزارش هایی منتشــر شد مبنی 
بر اینکه فعاالن حقوق زنان در عربســتان که به 
دنبال تغییر سیاســت ها بودند، بازداشت شده و 
به زندان افتادند. گزارش شده که 13 نفر دستگیر 
شده اند و اکثر آنها زن هســتند. به غیر از مسئله 
رانندگی، آنها علیه قانون اجبار به گرفتن رضایت 
مردان محرم درخصوص بسیاری از تصمیم های 
زنان عربســتانی در زندگی نظیر مسافرت تبلیغ 
می کردند. بازداشت فعاالن فمنیست )فعال حامی 
حقوق زنان(، اصالحات جنجالی محمد بن سلمان 

در عربستان را فرو می نشاند.

 هشدار خانم صدراعظم 
به جهان!

»آنگال مــرکل« صدراعظــم آلمان نســبت به 
آنچه کــه تضعیف همــکاری و چندجانبه گرایی 
در ســطح بین المللی خواند، هشــدار داد و آن را 
موجــب افزایش احتمــال تکــرار رویارویی ها و 
 فجایع نظامــی و تجاری قرن گذشــته میالدی

 دانست. 
مرکل در اشاره ای تلویحی به اقدامات دولت آمریکا 
گفت: توافق ها و نهادهــای بین المللی در معرض 
تضعیف هستند. این موضوع نگران کننده است؛ 
چرا که نظــم جهانی چندجانبــه کنونی، نتیجه 
درس هایی اســت که از جنگ هــای جهانی قرن 

گذشته آموخته بودیم. 

کمی بعید، کمی عجیب!
 سنگ اندازی لهستان 

علیه ایران
لهستان، خواســتار همفکری بیشــتر اروپا 
با آمریکا درباره ایران شــد. رییس دستگاه 
دیپلماسی لهستان اظهاراتی بیان کرده که 
ابهــام را درباره توانمنــدی اتحادیه اروپا در 
خصوص اتخاذ اقداماتــی جهت محافظت از 
شــرکت های اروپایی در مقابل تحریم های 
آمریکا، بیشتر می کند. وزیر خارجه لهستان 
گفته اتحادیه اروپا باید در حین تصمیم گیری 
درباره چگونگــی حل مســئله تحریم های 
آمریکایی علیه ایــران، توجه بیشــتری به 
نگرانی های امنیتی آمریکا در خصوص خروج 

واشنگتن از برجام داشته باشد. 

یکی به میخ، یکی به نعِل صدر!
مقتدی صدر، رهبر جریان صدر در خصوص 
مداخله آمریــکا در زمینه تشــکیل کابینه 
عراق تاکید کرد: آمریکا یک کشور اشغالگر 
محسوب می شــود و اجازه نخواهیم داد که 
به هیچ عنوان در امــور داخلی عراق مداخله 
کند. وی در خصوص رابطه عراق با ایران نیز 
گفت: ایران کشور همسایه ماست که منافع 
خود را در نظــر دارد و امیدواریم که در امور 
داخلی عــراق مداخله نکند همــان طور که 
مخالف مداخلــه بیگانــگان در امور داخلی 

ایران هستیم.

 عارف، نامزد فراکسیون امید 
برای ریاست مجلس شد

جلسه مجمع عمومی فراکسیون امید صبح 
دیروز برای تعیین فهرســت نامزدهای این 
فراکســیون برای انتخابات هیئت رییســه 
مجلس برگزار شد. محمدرضا عارف با اجماع 
اعضای فراکسیون به عنوان نامزد فراکسیون 

امید برای پست ریاست مجلس انتخاب شد.
عالوه بر ایــن با اجماع اعضای فراکســیون، 
مسعود پزشــکیان و علی مطهری به عنوان 
نامزدهای فراکســیون برای نایب رییســی 
مجلــس انتخاب شــدند.محمدعلی وکیلی 
نماینده تهــران، عبدالکریم حســین زاده 
نماینده نقده و علی اصغر یوسف نژاد، نماینده 
ساری بیشــترین رای اعضای فراکسیون را 

برای پست دبیری مجلس کسب کردند.

 سفر وزیر جنگ اسرائیل
 به مسکو با موضوع ایران

اویگــدور لیبرمــن، وزیــر جنــگ رژیــم 
صهیونیســتی امروز به منظــور گفت وگو با 
»سرگئی شــویگو« وزیر دفاع روسیه درباره 
حضور ایران در سوریه، به مسکو سفر می کند. 
بر اســاس این گزارش، لیبرمن در مسکو با 
شویگو دیدار می کند و دو طرف در این دیدار 
درباره حضور ایران در ســوریه و تنش بین 
رژیم صهیونیستی و تهران بحث و تبادل نظر 
می کنند. به گزارش رسانه های صهیونیستی 
»تامیر هیمان« رییس اداره اطالعات ارتش 
رژیم صهیونیستی به مذاکرات بین لیبرمن و 

شویگو ملحق خواهد شد.

وزارت خارجه تکذیب کرد
وزارت خارجه ادعای رسانه های اسرائیلی و 
ســعودی درباره مذاکره غیرمستقیم ایران و 

اسرائیل را تکذیب کرد.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه با 
اشاره به ادعای برخی رسانه های صهیونیستی 
و سعودی در خصوص مذاکره غیر مستقیم 
ایــران و رژیم صهیونیســتی در اردن گفت: 
این ادعا از اســاس کذب و خبرسازی است. 
جمهوری اســالمی ایــران قطعا و اساســا 
رژیم جعلی، تروریســتی و غاصب اسرائیل 
را به رســمیت نمی شناســد و هدف چنین 
 دروغ پراکنی هایــی کامال واضح و آشــکار

 است.

حمیدرضا ترقی
عضو شورای مرکزی مؤتلفه:

فرمانده ســپاه محمد رســول ا...)ص( تهــران از 
دستگیری دو تیم تروریستی که قصد ایجاد خرابکاری 
در آستانه سالگرد ارتحال امام خمینی )ره( داشتند، 
خبر داد. سردار محمدرضا یزدی در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: از اواخر ســال گذشــته قرارگاه شهید 
فهمیده درصدد ایجاد هماهنگی هــای الزم برای 
برگزاری هر چه بهتر بیست و نهمین مراسم سالگرد 

ارتحال امام )ره( برآمد.
وی تصریح کرد: از نظر امنیتی نیز تیم هایی از لب مرز 
تا داخل حرم موضوعات امنیتی را بررسی می کنند و 
نگران مسائل امنیتی نیستیم؛ اما می دانیم که خباثت 
دشمنان حد و مرزی ندارد . سردار یزدی در پاسخ به 
سوالی درباره اینکه آیا در آســتانه برگزاری مراسم 
سالگرد ارتحال، تیم هایی دستگیر شده اند که قصد 
خرابکاری در این مراسم را داشته باشند، اضافه کرد: 
دو تیم تروریستی را دستگیر کردیم که می خواستند 
ناامنی ایجاد کنند؛ ولی فکر می کنیم که دشمنان 
می دانند آمادگی مان در چه حدی اســت و با سیلی 

محکمی مواجه می شوند.

دستگیری۲ تیم تروریستی 
در آستانه14 خرداد

فرمانده سپاه محمد رسول ا...تهران خبر داد:

کافه سیاست

عکس  روز 

چشمک زدن رییس جمهور فرانسه 
هنگام برگزاری نشست خبری با 

والدیمیر پوتین در سن پترزبورگ

از موشک های ایرانی  می ترسید به پناهگاه بروید

پیشنهاد سردبیر:

عضو شورای مرکزی مؤتلفه گفت: محمدباقر 
قالیباف به ســمت خودمحــوری نمی رود و 
روحیه اش هم طوری نیســت کــه با جمع 
کار نکند. حمیدرضا ترقــی ضمن رد ادعای 
قالیباف درباره اداره جریان اصولگرا به شکل 
پدرخواندگی گفت: ما که در جریان اصولگرایی 
پدرخوانده ســراغ نداریم، نمی دانم منظور 
آقای قالیباف چه کسی است. آخرین تصمیم 
گیری تشــکیالتی جریان اصولگرا مربوط به 
انتخابات ریاست جمهوری سال 96 بود. بعد 
از آن رقابتی انجام نشد که جریان اصولگرایی 
بخواهد تصمیــم بگیرد. وی افــزود: مجمع 
عمومی جمنا، مرکب از 3 هزار نفر نیروی فعال 
اصولگرا از سراسر کشور شکل گرفت؛بنابراین 
دموکــرات ترین تصمیم گیــری در جریان 
اصولگرایــی مربوط بــه انتخابات ریاســت 

جمهوری 96 بود. 

 »اصولگرایی«
 پدرخوانده ندارد

 هدایت ا... خادمی
 نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس:

 جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
گفت: هیچ کس نمی تواند موشک ها را از ما بگیرد و 

هر که می ترسد به پناهگاه برود.
 سردار سرتیپ پاســدار »حسین سالمی« در آیین 
افتتاحیه مسجد امام حسن مجتبی )ع( در دانشگاه 
افسری و تربیت پاســدار امام حســین )ع( افزود: 
ما امروز به درجه ای از قدرت رســیده ایم که وزیر 
امورخارجه آمریکا در 12 مطالبــه ظالمانه خود از 
این عبارت استفاده می کند که ایران باید به حضور 
خود در منطقه خاتمه دهد و معنای این عبارت این 
اســت که ما نمی توانیم و خود ایــران به حضورش 

خاتمه دهد.
وی ادامه داد: وزیر امورخارجه آمریکا گفته که ایران 
توسعه موشک های بالستیک را متوقف کند؛ یعنی ما 

نمی توانیم و خودش این کار را بکند.
جانشین فرمانده کل ســپاه تصریح کرد: ایران این 
قدرت و این حضور و نفوذ خــود را کنار نمی گذارد؛ 
چرا که این نفوذ فیزیکی نیست بلکه این باور و منطق 

اسالم است که نفوذ کرده است.

 از موشک های ایرانی
 می ترسید به پناهگاه بروید

سردار سالمی: 

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس گفت: 
شــروطی که مقام معظم رهبری برای ادامه 
برجام با اروپایی ها تعیین کرده اند، منافع ملی 
کشور محسوب می شــود و جزو حداقل های 

الزم برای ادامه مذاکره با اروپایی هاست.
هدایت ا... خادمی با اشاره به شروط مقام معظم 
رهبری برای ادامه برجام با اروپا، با بیان اینکه 
تا به امروز پیش بینی های ایشان درباره تمام 
موضوعات درســت بوده است، اظهار داشت: 
مســئولین در برخی موارد توجه چندانی به 
فرمایشات ایشان ندارند که این امر باعث شده 
در بعضی از مسائل وضعیت مناسبی نداشته 
باشیم. به عنوان مثال در رابطه با مسئله فساد 
اقتصادی، مقام معظم رهبری بارها تذکر داده 
بودند که فساد اقتصادی یک بیماری مسری 
است و باید با آن مقابله کرد تا به بخش های 

مختلف سرایت نکند.

شروط رهبری، جزئی از 
منافع ملی کشور است

پیشخوان

بین الملل

جروسالم پست نوشت: »سرگئی الوروف«، وزیر امور خارجه روسیه 
روز دوشنبه گفت که نیروهای دولت سوریه باید تنها نیروهای حاضر 
در مرز جنوبی این کشور باشند. این روزنامه اسرائیلی در ادامه آورده 
است: الوروف این سخنان را در کنفرانس خبری مشترک با همتای 

موزامبیکی خود در مسکو اظهار داشت. 
به گفته شبکه 2 اســرائیل؛ سخنان الوروف بخشــی از تفاهم به 

دست آمده بین اسرائیل و روســیه برای دور نگه داشتن نیروهای 
ایرانی و حزب ا... از بلندی های جوالن در مرز ســوریه با اسرائیل 
است.براساس این گزارش؛ روسیه و اسرائیل به توافقی دست پیدا 
کرده اند که براساس آن، اسرائیل از استقرار نیروهای نظامی بشار 
اسد در مرز جنوبی و بلندی های جوالن جلوگیری نمی کند و در 
مقابل مســکو حصول اطمینان خواهد کرد که در بین نیروهای 

مســتقر، نیروهای ایرانی و حزب ا... وجود نداشته باشند.به عالوه، 
روسیه براساس این توافق به صورت علنی از همه نیروهای خارجی 
می خواهد که سوریه را ترک کنند؛ اقدامی که الوروف انجام داد. به 
گفته مقامات اسرائیلی؛ مسکو اخیرا نگران شده که رویارویی ایران 
و اسرائیل در سوریه می تواند دستاوردهای مسکو در این کشور را 

به خطر بیندازد.

شبکه 2 اسرائیل مدعی توافق روسیه با اسرائیل بر سر ایران شد؛
 نیروهای ایرانی و حزب ا... را از بلندی های جوالن دور خواهیم کرد 

 پشت به الریجانی، اقبال به عارف؟  

تکرار بی وفایی روس ها

اختالل اینترنت زیر ســر 
فیلترینگ

بدون آزادی،پیشــرفت 
جامعه ممکن نیست

ســالگرد امــام ره بدون 
ریخت و پاش

ترامپ با هزار نفر دست داد!
دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا نه تنها برای توئیت های بحث برانگیز و شگفت آورش معروف است 

بلکه دست دادن های غیرمعمول او نیز همواره به سوژه رسانه ها تبدیل شده است.
ماجرا از آنجا شروع شد که ترامپ روز جمعه در مراسم فارغ التحصیلی دانش آموختگان آکادمی نیروی 
دریایی آمریکا در آناپولیس، مریلند، حاضر شــد ولی آنچه بیش از سخنرانی او توجه رسانه ها را به خود 
جلب کرد، دســت دادن او با بیش از هزار فارغ التحصیل این آکادمی بود که بــه نوبه خود نوعی رکورد 
محسوب می شود. ترامپ پس از ســخنرانی برای دانش آموختگان آکادمی نیروی دریایی، به جای آنکه 
محل را ترک کند، تصمیم گرفت بماند و شخصا به تک تک فارغ التحصیالن آکادمی تبریک بگوید و با آنها 
دست بدهد. او بیش از 90 دقیقه برای تبریک گفتن و دست دادن با بیش از هزار  فارغ التحصیل نیروی 

دریایی زمان صرف کرد.

ادعای عجیب برخی کاربران سروش و پاسخ مدیر
در روزهای اخیر، برخی کاربران ادعا می کنند در حالی که هیچ اقدامی برای دانلود و نصب پیام رسان سروش انجام 
نداده اند، به آنها اطالع داده  شده که در سروش حضور یافته و حتی آنالین هم هستند.  کاربران اینترنت در شبکه های 
اجتماعی از اتفاقی خبر می دهند مبنی بر اینکه اگرچه خودشــان پیام رسان سروش را نصب نکرده اند؛ اما پروفایل 
سروش آنها با اسم و حتی با تصویرشان وجود دارد و تنها به واســطه  دوستان شان فهمیده اند که حسابی به نام و با 
شماره آنها در سروش ایجاد شده است. در این راستا سیدمیثم سیدصالحی، مدیر پیام رسان سروش در پاسخ به برخی 
ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر غیرواقعی بودن اکانت های ایجادشده در سروش گفت: تمامی کاربران 
سروش واقعی هستند و وجود هرگونه اکانت بدون اطالع صاحب شماره به هیچ عنوان امکان پذیر نیست. سیدصالحی 
همچنین خاطرنشان کرد: اگر فردی مدعی است اکانتی با شماره شخصی خود و بدون اطالع قبلی در سروش دارد 

می تواند از طریق پشتیبانی سروش با ایمیل support@sapp.ir موضوع را پیگیری کند.

چهره ها
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نان باید گران شود!
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

 مسئول کمیسیون آموزش اتحادیه 
نانوایان اصفهان با اشاره به افزایش نرخ 
قیمت گندم و تورم موجود در جامعه:  

نان باید گران شود!
مســئول کمیســیون آموزش اتحادیه نانوایان 
اصفهان با بیان اینکه قیمت گندم برای نانوایان 
آزاد پز تغییر کرده است، گفت: با توجه به تورم 
موجود درجامعه، قیمت نان باید در مدت شش 
سال ۵۰ درصد افزایش یابد. »محمدرضاخواجه« 
درخصوص صحبت هایی مبنی بر افزایش قیمت 
نان، اظهار کرد: معاون وزیــر، تغییر قیمت آرد 
و گندم را تکذیب کرد؛ امــا تعدادی از نانواهای 
آزادپز استان و کشور، گندم و آرد را در یک نوبت 
گران خریدند. وی با بیــان اینکه هرکیلو گندم 
در بازار قیمت متفاوتــی دارد، افزود: آرد دولتی 
به قیمــت ۳۳ هزار تومان، قیمــت تعادلی آرد 
برای نانوایی هــای آزاد پز حدود ۵۰ هزار تومان 
و قیمت هر کیســه آرد  برای تولیدات ســنتی 
۶۵ تا ۸۰ هزار تومان است. نایب رییس انجمن 
علوم و فنون غالت اصفهان با بیان اینکه افزایش 
قیمت نان، امر درستی است، تصریح کرد: دولت 
هر کیلو آرد را ۸۰۰ تومان به نانوا می فروشد و 
به ازای هر کیلو ۷۰۰ تومان سوبســید می دهد 
و می تواند با حذف سوبســید آرد، از قاچاق سه 
میلیون تن آرد جلوگیری کند. وی افزود: قیمت 
نان از ســال 92 تاکنون بدون تغییر مانده که 
این امر موجب کاهش کیفیــت و افزایش دور 
ریز نــان، نارضایتی نانوایان و اخــراج کارگران 
ماهر، بی انگیزگی دیگر کارگران و نبود تخمیر 
الزم نان شده است.مسئول کمیسیون آموزش 
اتحادیه نانوایان اصفهان با بیان اینکه ۳۰ درصد 
نانوایان آزاد پز هستند، تصریح کرد: ۷۰ درصد 
نانوایان کشــور از آرد دولتی و تابع نرخ دولتی 
و نانوایان آزادپز از آرد ســفید عــاری از امالح 
و ویتامین اســتفاده می کنند و بــرای جبران 
 کیفیت آرد ســفید، جوهر قند را بــه آن اضافه

 می کنند.

بازار

زود پز

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان 
می گوید استارت آپ های بومی اصفهان 

در معرض نابودی قرار گرفته است
علت: قیمت شکنی تهرانی ها

رییس ســازمان نظــام صنفی رایانه ای اســتان 
اصفهان گفت: یکی از پارامترهای مانع کسب وکار 
مربوط به نحــوه اجرای قوانیــن مالیاتی، تامین 
اجتماعی و اجرای 12۰ درصــدی به جای 1۰۰ 
درصدی قوانین در این اســتان است که موجب 
مهاجرت کسب و کار از اصفهان می شود. »محمد 
اطرج«  اظهار کرد: به دلیل اینکه عمده کســب 
و کارهای ســنتی ما از بازار و حجره شــروع شده 
 اســت، آنها تمایل زیــادی به پذیــرش نوآوری
 ندارند.  وی تصریح کرد: شرکت های موفق به دلیل 
دسترسی به بازار، بودجه و امکانات کشور، جذب 
پایتخت می شــوند که این یکی از ایرادات بزرگ 
 سیستم دولتی است که با عدم تمرکززدایی، بین

 استان ها تقسیم کار نداشته است. رییس سازمان 
نظام صنفی رایانه ای اســتان اصفهان ادامه داد: 
حتی برخی کسب وکارهایی که در اصفهان شروع 
و به دالیلی ترجیح بــه ادامه کار می دهند، اکنون 
در مخاطره با کســب و کارهایی کــه از تهران به 
آنها هجوم آورده اســت، با قیمت شــکنی خود، 
 موجب نابــودی اســتارت آپ های بومی اصفهان

 می شوند.

 نمایندگان مردم مبارکه و شهرضا تذکر 
دادند؛

ضرورت حذف اولویت بومی 
در پایانه های باربری کشور

عضو کمیســیون اقتصــادی مجلــس تصریح 
کــرد: راننــدگان همــواره نشــان داده انــد 
کــه پــای نظــام جمهــوری اســالمی ایران 
 هستند اما متاســفانه احساس می شــود که به 
خواســته ها و درخواســت هــای ایــن عزیزان 
توجه کافی نمی شــود. »زهرا ســعیدی« گفت: 
رانندگان با مشــکالتی نظیر بیمه و بازنشستگی 
روبه رو هســتند، بنابراین تقاضا دارم نماینده ای 
از وزارت رفــاه و نماینــده ای از راننــدگان در 
 بهارســتان حضــور یابنــد و مشکالت شــان را

 بیــان کننــد. »ســمیه محمــودی« نماینده 
شــهرضا نیز در تذکر شــفاهی خطــاب به وزیر 
راه و شهرســازی بیان کرد: چند روزی است که 
شاهد اعتراض رانندگان کشــور هستیم؛ این در 
حالی اســت که اگر طی چند ماه گذشته مدیران 
مربوطه به مکاتبات و درخواســت های این قشر 
زحمتکش پاسخ می دادند، شاهد چنین وضعیتی 
نبودیم. وی افزود: ســهل انگاری و بی تفاوتی به 
 خواسته های به حق این قشر موجب اعتراض آنها 

شده است.

در اردیبهشت ماه؛
کدام اقالم در شهرها بیشترین 

تورم را داشتند؟
در اردیبهشت سال جاری به ترتیب اقالم آب، برق 
و سوخت با ۵.۶ درصد؛ چای، قهوه، کاکائو، نوشابه 
و آب میوه با ۳.۴ درصد؛ دخانیات ۳ درصد و مبلمان 
و لوازم خانگی با 2.۵ درصد بیشترین نرخ تورم را 
در شهرها داشــته اند. همچنین اقالم سبزیجات 
)سبزی ها و حبوبات( با منفی 2.۶ درصد، آموزش 
۰.۰ درصد و میوه و خشکبار با ۰.۴ درصد کمترین 
نرخ تورم را داشته اند. نکته قابل تامل اینکه  قیمت 
مسکن در اردیبهشت ماه بر خالف برخی فضاسازی 
ها بســیار کمتر از نرخ کلی تورم در شهرها )1.1 
درصد( نسبت به فروردین افزایش پیدا کرده است.

 مدیرکل روابط عمومی شرکت ملی پخش 
خبر داد:  

جزئیات جدید از بازگشت 
کارت سوخت به جایگاه ها

مدیرکل روابط عمومی شــرکت ملــی پخش، از 
ارتقــای دســتگاه های نــازل در جایگاه هــای 
ســوخت خبر داد و گفت: با ارتقای دســتگاه ها، 
ســوخت گیری و پرداخــت هزینــه همزمــان 
در جایگاه های عرضه ســوخت صــورت خواهد 
گرفت.»فاطمه کاهی« گفت: طبق بررســی های 
کارشناسی، قرار شــد دردستگاه ها سخت افزاری 
که هم امکان پرداخت پــول از طریق عابربانک را 
دارد و هم مقدار ســوخت و اطالعات تراکنش را 
ارسال می کند، نصب شــود. اکنون در ۴۶ جایگاه 
تک سکویی که شــامل 1۰2 نازل می شود، این 
سیســتم ســخت افزاری به صورت آزمایشــی 
نصب شــده و از پایان خرداد این تعــداد جایگاه 
 و نازل به سیســتم جدید کارت ســوخت مجهز 

خواهند شد.

سکه تمام 
بهار آزادی

 2،111،000
تومان

1،041،000 نیم سکه
تومان

601،000ربع سکه
تومان

359،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

196،680
تومان

      قیمت سکه و طال

Vitali�  زودپز بيم مد ل
ni گنجايش 3.2 ليتر

 223,000
تومان

زودپز 6 ليتري تفا ل مد ل 
Clipso Precision

 969,000
تومان

ست زودپز دوقلوی ویداس 
VIR�4647 مد ل

 474,500
تومان

مرضیه محب رسول

شــیر و فرآورده های لبنی زیرپوستی گران 
شد، دامداری کشور در آستانه ورشکستگی، 
واردات مشکوک شیر خشک و کره به کشور و 
... . این خبرها و تیترهایی است که این روزها از 
صنعت شیر و دامداری مخابره می شود. در حالی 
که کارشناسان سالمتی نسبت به سرانه پایین 
مصرف این محصوالت در ایران هشــدارهای 
جدی مطرح کرده اند اما به دلیل نوسانات نرخ 
این کاالها و گرانی آن به خصوص در یک دهه 
گذشته و برداشته شدن یارانه شیر، عمال سبد 
 خرید مردم هر روز از این محصوالت خالی تر

 می شود.
  این موضــوع در حالی اســت که اقتصــاد و تولید
 کارخانه های تولید شیر و مواد لبنی نیز تعریف چندانی 
ندارد. رکود در عمل زنجیره تولید و فرآوری لبنیات 
درکشور، استان اصفهان را نیز با مشکل مواجه ساخته 

است.
دامداران معترض و نگران

دامداران در حالی نسبت به عدم افزایش قیمت خرید 
شیر در طی چهار ســال گذشته معترض هستند که 
واردات برخی از مواد لبنی مانند شــیر خشک و کره 
عمال به تهدیدی برای حیات این دامداری ها تبدیل 

شده است.
 در همین زمینه »موسی رهنمایی« قائم مقام نظام 
صنفی کشــاورزی و منابع طبیعی کشور در امور دام 
معتقد است: اوضاع در حوزه دامداری به شدت بحرانی 
اســت. راحت بگوییم، اگر دولت ها همــان طور که 
در تثبیِت قیمت خریِد شــیر خام دامداران از ســال 
91 تاکنون موفق بوده انــد در تثبیت قیمت کاالها و 
دالر نیز توفیق داشــتند، اکنون بسیاری از مشکالت 
حل شــده بود. وی افزود: قیمت خرید شــیر خام از 
دامداران در ۶ سال گذشته هیچ تغییری نداشته، این 
در حالی است که نهاده های تولید افزایش چشمگیری 
داشته و از طرف دیگر محصوالت لبنی کارخانه جات 

ارتقای قیمت داشته است؛ 
درحقیقت باید گفت ما نیز 
به این موضوع مشــکوک 
شده ایم. درحالی که سالیانه 
بین ۴۰ تا ۶۰ هزار تن کره 
به کشــور وارد می شــود، 
مسئوالن جهاد کشاورزی 
وعده داده اند تا ده ســال 

آینده کشور از نظر تولید این ماده به خودکفایی برسد؛ 
اما اظهارنظر کارشناسان مبنی بر سود سرشار واردات 

کره نشانه های دیگری را مخابره می کند.
صنایع لبنی اصفهان در خاموشی و رکود

بر اساس اعالم مدیر اتحادیه صنایع لبنی پاستوریزه 
اســتان اصفهان، کارخانه جات لبنی به رغم داشــتن 
ظرفیت تولید ۸۰۰ تن شــیر، اکنون مجبور به تولید 
2۰۰ تن شیر هستند. این مســئله در حالی است که 
به گفته »هومان امیری« مدیر اتحادیه صنایع لبنی 
پاستوریزه اســتان اصفهان،  تا قبل از روی کار آمدن 
دولت نهم و دهــم ۴۰ کارخانه فعــال لبنیات و ۴۳ 

کارخانه که پروانه گرفته و 
در حین راه اندازی بودند، 
داشتیم.  این حجم پایین 
تولید بخشی ناشی از هزینه 
های باالی تولید و بخشی 
مربوط به میزان استقبال 
پایین خریداران می شود و 
در نهایت آنچه در این بازار 
بی سامان می ماند کارگرانی هستند که هر روز بیکار 
می شوند و چراغ کارخانه جات تولید هر روز خاموش. 
ناموفق بودن طرح های دولت برای حمایت از صنایع 
لبنی نیز بخش دیگــری از این بحــران را دامن زده 
است در حالی که در ســال 9۵ دولت تالش کرد تا با 
خرید حمایتی شــیر، قیمت تمام شــده محصوالت 
کارخانه جات لبنی را کنتــرل نماید اما در نهایت این 
 کارخانه ها هم چنان دخل و خرج شــان با هم جور در

 نمی آید.
ضعف محصوالت ایرانی در بازارهای جهانی

برخی از کشــورها مانند کانادا طــرح های حمایتی 

تا 2۵۰ میلیون دالر را برای صنایــع لبنی تصویب و 
اجرایــی کرده اند و برخی دیگر از مشــتریان لبنیات 
ایران مانند عراق، تعرفــه واردات محصوالت لبنی را 
به طرز چشــمگیری افزایش دادند تا صنایع داخلی 
این کشــور توان رقابت بــا محصــوالت وارداتی را 
داشته باشــد اما محصوالت لبنی در ایران هم چنان 
بدون حمایت هــای اصولی و هدفمند دست شــان 
هــر روز از بازارهــای صادراتــی کوتاه تر می شــود 
 و از طــرف دیگر در داخــل نیز نوســانات قیمتی و 
عرصه های رقابتی با محصوالت لبنیات سنتی موجب 
شده اســت، دایره فعالیت این کارخانه جات تنگ تر 

شود. 
قیمت؛ پاشنه آشیل لبنیات کارخانه ای

قیمت های شیر پاستوریزه و سایر فرآورده های بسته 
بندی کارخانه ای با هر نوســان بازاری چه به صورت 
مصوب و چه خودســرانه افزایش می یابد. این مسئله 
موجب بی اعتمادی مردم به این محصوالت شده است؛ 
هر چند تعزیرات و مسئوالن مرتبط با قیمت های بازار، 
مدعی نظارت و کنترل قیمت ها هستند؛ اما واقعیت 

چیز دیگری است. 
بــا کارخانه جــات  کــه  درمــواردی   حتــی 

 نظارت های شــدید ملزم به حفظ قیمت می شــوند 
با اجــرای ترفندهایی مانند افزایش یــا کاهش  وزن 
یا میزان چربی، بســته بندی و... تــالش می کنند، 
توجیهی برای افزایش قیمت محصــوالت خود پیدا 
کنند؛ مسئله ای که امروز سطح اعتماد مردم   نسبت 
به ســالمت و قیمت این محصوالت را با چالش های 
اساسی در این بازار روبه رو کرده است. در نهایت اینکه 
در آشــفته بازار لبنیات و ســایر فرآورده های لبنی، 
بازی دو سر باختی آغاز شده است؛ هم کارخانه جات 
تولید و دامداری ها از روند فعلی متضرر هستند و هم 
مردم هر روز به دلیل افزایش قیمت ها، بیشــتر مواد 
لبنی را از خرید خود حــذف می کنند؛ در نهایت این 
سالمت مردم است که بابت به هم ریختگی بازار لبنیات 
 ایران هر روز در معرض خطر بیشــتری قرار خواهد

 گرفت.

بازی دو سر باخت

تعداد مشترکان تلفن همراه نسبت به پانزده سال پیش، چهل برابر شده است. تعداد مشترکان تلفن همراه مشغول به 
کار در سال 1۳9۵ نسبت به سال 1۳۸۰، ۴۰ برابر بوده است به طوری که این مشترکان در سال 1۳۸۰، 2۰۸۷۳۵۳ 
نفر و در سال 1۳9۵، به ۸2۸۸۳۴۴۷ نفر رسیده بودند. براساس آخرین سالنامه آماری کشور، به ازای هر ایرانی ۶ ساله 
و بیشتر، 2,1۵ خط تلفن همراه واگذار شده که 1.1۶ خط از آن، مشغول به کار است. استان اصفهان با ۳۶ برابر شدن 
تعداد مشترکان تلفن همراه در سال 1۳9۵، نسبت به ســال 1۳۸۰، کمترین افزایش و استان کردستان با 2۶۰ برابر 
شدن، بیشترین افزایش در تعداد مشترکان تلفن همراه را داشته است. اپراتور رایتل با 2۷,۴ درصد، کمترین و همراه 

اول با ۷2 درصد بیشترین خطوط مشغول به کار نسبت به خطوط واگذار شده را در سال 1۳9۵ داشته اند.

 تعداد مشترکان 
 تلفن همراه 40 برابر

 شده است

مرکز آمار ایران اعالم کرد:

مار
ز آ

رک
   م

رییس شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان، از دولت و سیستم 
بانکی کشورانتقاد کرد و گفت: متاســفانه عمده مشکالت ما در ایران 
امید داشتن به ساختار دولت است که اشتغالزایی کند، اما این فضایی 
است که همه می دانند توان کاری را ندارد؛ پس نباید از دولت انتظار 
ایجاد اشتغال داشت بلکه باید  دولت فضای کسب و کار را برای جوانان 
دارای ایده و الگو فراهم سازد و مالیات کمتر بگیرد تا جوانان با تمرکز بر 
ایده، راه ترقی و پیشرفت را هموار سازند و در عرصه های مختلف نقش 

آفرینی کنند؛ اما افسوس که توانمندی جوانان را باور نداریم.
جوان ایده پرداز نباید دغدغه مالی برای اجرای الگوی خود 

داشته باشد
»امیر کشانی« غیرت وطن پرستی این جوانان را تحسین کرد و گفت: 
در ایران برای شکوفایی استعدادهای جوانان بااستعداد، بسیار هزینه 
شده است و جوانان انتظار دارند در کشــور خودشان این شکوفایی را 
به مرحله کسب و کار برســانند و برای آبادانی و پیشرفت کشورشان 
 تجربه کســب کنند. وی با بیان اینکه در دنیا ســرمایه گذاران برای 
ایده ها ســرمایه  گذاری می کنند و با حمایت مالی راهگشای توسعه 
اقتصادی هســتند،گفت: در ایــران جوان دارای ایــده، خودش باید 

برای ایجاد فضای کســب و کار تامین ســرمایه کند، آن هم در قالب 
دریافت وام با نرخ بهره باال که این اشتباه ترین روش برای رشد و تعالی 
جوان متخصص اســت؛ زیرا دغدغه فکری جوان تازه کار متمرکز بر 
وام و پرداخت اقســاط آن با بهره باال می شــود و عدم توان پرداخت، 
 مشــکالت جدی تری ایجاد می کند و فرد را از مسیر اصلی منحرف 

می سازد. 
 با این تفاصیل، حامیان جوانان توانمند با چاره اندیشی توانستند راهکار 
حمایت از ایده ها ی جوانان فارغ التحصیل را با تاسیس »صندوق های 
سرمایه گذاری خطر پذیر« عملی کنند. رییس شورای عالی جوانان اتاق 
بازرگانی اصفهان با بیان این راهکار، تشریح کرد: در این صندوق اگر یک 
سرمایه گذار برای چهار ایده سرمایه گذاری کند و یک ایده به نتیجه 
مطلوب برسد و توسعه یابد؛ به طور حتم جبران خسارت آن سه ایده 
دیگر را خواهد کرد. پس تحقق این مهم نیازمند حمایت جدی سرمایه 
گذاران از صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر است که بدین وسیله، 

منفعت مالی افراد و روند اقتصادی استان رشد و توسعه خواهد کرد.
از تخصص جوانان در اداره کشور و استان استفاده کنیم

کشانی در بخش دیگری از سخنان خود استفاده از استعداد و تخصص 
جوانان توانمند و کارآمد در پســت های اجرایی را مطرح کرد و گفت:  
باورپذیری توان و تخصــص جوانان به یقین می توانــد برای آبادانی 
کشوردر عرصه های مختلف بسیار تاثیر گذارباشد. پس الزمه تحقق 
این امر، جایگزینی جوانان کارآمد و متخصص با مسئوالن کشوری و 
استانی باالی ۶۰ سال است که به عنوان مشاوری با تجربه در کنار نسل 
جدید با استفاده از فناوری های روز و با هم فکری برای آبادانی ایرانی 

سرافراز، قدم های موثری بردارند.

در گفت و گو با رییس شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد:

 توسعه اقتصادی ایران در گرو باورپذیری و اجرای ایده های جوانان متخصص است

محصوالت لبنی در ایران هم چنان 
بدون حمایت های اصولی و هدفمند 

دست شان هر روز از بازارهای 
صادراتی کوتاه تر می شود

خرید تضمینی گندم در اصفهان آغاز شد
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی اســتان اصفهان)منطقه 1۰( از آغاز خرید تضمینی گندم در 
مناطق گرمسیری این استان شامل شهرستان های کاشــان، اردستان، نطنز، نائین و آران و بیدگل خبر 
داد.  »رضا نیک نداف« اضافه کرد: این شرکت با عاملیت بانک کشــاورزی، تجهیز 2۸ مرکز مباشرین، 
1۴ مرکز ملکی و کارخانه جات آرد اقدام به خرید گندم کشــاورزان این استان می کند. وی یادآور شد: 
سال زراعی گذشته 22۰ هزار تُن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شد. او افزود: امسال پیش بینی 
می شود 1۰ میلیون تن گندم در کشور خریداری شود. نیک نداف اضافه کرد: در استان اصفهان نیز در سال 
زراعی جاری بر اساس پیش بینی سازمان جهاد کشاورزی 12۸ هزار تُن گندم از ۳۵ هزار و ۸۰۰ کشاورز 
خریداری می شود.۵۰ درصد از کشت محصول گندم مربوط به منطقه مرکزی این استان بوده که امسال 

به دلیل کمبود آب و خشکسالی کاهش یافته است.

قراردادهای دوجانبه برق نیازمند اصالح نرخ ترانزیت است
مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت: انتقال برق از نیروگاه های بخش خصوصی در 
بستر شبکه ای انجام می شود که نگه داری و توسعه آن هزینه دارد. این شبکه در اختیار توانیر است و باید هزینه 
های آن را پرداخت کند. »آرش کردی« ادامه داد: نخستین قرارداد دوجانبه فروش مستقیم برق بین نیروگاه 
شهید منتظری و شرکت فوالد مبارکه اصفهان در آذرماه سال 9۴ امضا شد که براساس آن 2۰۰ مگاوات از برق 
نیروگاه به طور مستقیم به فوالد مبارکه فروخته شــد. بعد از این، چند قرارداد دیگر نیز در بورس انرژی برای 
خرید مستقیم برق انجام شد اما اکنون همه معامالت دوجانبه متوقف شــده است و نیروگاه ها ملزم شده اند 
برق تولیدی خود را فقط به دولت عرضه کنند. وی با یادآوری اینکه نگه داری و توسعه شبکه برق هزینه هایی 
 دارد که باید تامین شود، گفت: برای نرخ ترانزیت برق استانداردهای جهانی تعریف شده که نرخ های کنونی

 ما با آن فاصله  دارد. 

  کارخانجات لبنیات اصفهان زیر سایه رکود و بی تدبیری؛ 

جوانان، سرمایه های ملی هستند. باید فضای کسب وکار 
را برای  فارغ التحصیــالن دارای ایده و الگو فراهم کرد و 
بگذاریم آنان هم با پیاده سازی ایده ها، تجربه کسب کنند.

نوین محمدی
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برگزاری کارگاه دو هفتگی 
خانه کاریکاتور اصفهان

مدیرخانه کاریکاتور حوزه هنری استان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: خانه کاریکاتور حوزه هنری 
کارگاه هــای دوهفتگی خود را در مــاه مبارک 

رمضان آغاز کرده است. 
این کارگاه به همراه بازی هــای فکری با حضور 
اعضای ایــن خانه در خانه هنرمنــدان اصفهان 

برگزار شد.
»پیام پورفالح« افــزود: در این دوره ضمن انجام 
کاریکاتور توســط اعضا به صــورت کارگاهی از 
تمام اعضای خانه کاریکاتور دعوت شده تا برای 
 انجام بازی هــای فکری  در ایــن کارگاه حضور

 یابند.

نمایشگاه »چشم انداز«  در 
گالری اکنون

نمایشگاهی از آثار نقاشــی »زهرا بابا احمدی« 
با عنوان »چشــم انداز« در گالری اکنون برگزار 

شده است.
زهرا بابا احمدی گفت: آثاری که در نمایشــگاه 
نقاشی »چشــم انداز« نمایش داده شده است 
بر اســاس موضوع کانی ها و ســنگ های آذرین 

خلق شده اند.
وی افزود: در این نمایشــگاه تعداد ۱۲ نقاشی با 
اســتفاده از تکنیک رنگ و روغن خلق شده اند 
که در آنها از ابزار کاردک نیز استفاده شده است؛ 
ضمن اینکه تمام این آثار در دو اندازه ۵۰ در ۷۰ و 

۱۰۰ در ۱۰۰ سانتی متر ایجاد شده اند.
بابا احمدی ادامــه داد: در جریان مطالعات خود 
روی کانی ها و ســنگ های آذریــن و خلق این 
نقاشــی ها به این نکته پی بردم که انسان، گیاه، 
حیوان، ســنگ ها و همه آنچه در جهان حضور 

دارد به یکدیگر مرتبط است.
عالقه مندان برای بازدید از نمایشــگاه نقاشــی 
»چشم انداز« می توانند تا امروز چهارشنبه نهم 
خردادماه ساعت ۱۷ تا ۲۱ به گالری اکنون، واقع 
در خیابان خاقانی، کوچه افشین)۱۴(، بن بست 

حریر مراجعه کنند.

چهره ها

فیلم »سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری«  در کافه نقد

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

 مدیر دفتر طنز حوزه هنری
 استان اصفهان اعالم کرد:

اجرای برنامه شب طنز 
خنداخند ویژه ماه رمضان 

مدیر دفتر طنز حوزه هنری اســتان اصفهان 
اعالم کرد: دفتر طنز طبق روال ماه گذشــته 
برنامه »شــب طنز خنداخند« را ایــن بار در 
ایام مبارک ماه رمضان بــا حضور طنزپردازان 
 مطرح اصفهان در پــارک ایثارگــران برگزار 

می کند. 
»محمد پوررشــیدی« ضمن بیــان این خبر 
تصریح کرد: شــب طنز خنداخند، برنامه ای 
عمومی است که در آن طنزپردازان دفتر طنز 
تازه ترین آثار خود را به صورت شعر و نثر برای 

عموم ارائه می کنند. 
 پوررشــیدی ادامــه داد: در ایــن برنامــه 
 بخش هــای مختلفــی وجــود دارد کــه 
موجب ســرگرمی عالقه مندان در ماه مبارک 
رمضان می شود، طنزخوانی)شعر و نثر(، استند 
آپ کمدی و مسابقه طبع آزمایی مخاطبان از 

جمله بخش های اصلی این برنامه است. 
 در این برنامه که ساعت ۲۱ امشب، چهارشنبه
 نهم خردادمــاه در فضــای باز پشــت خانه 
هنرمنــدان برگزار می  شــود، طنزپــردازان 
 اصفهانــی بــه خوانــش آثــار جدیــد خود 

می پردازند.

مدیر خانه تئاتر حوزه هنری استان:
راهیابی یک تئاتر از اصفهان به 
جشنواره تئاتر بچه های مسجد

مدیر خانه تئاتــر حوزه هنری اســتان گفت: 
نمایش »این قصه برای نخوابیدن اســت«، به 
کارگردانی »فرشته شاه بندری« به عنوان تنها 
نماینده اصفهان در سیزدهمین جشنواره ملی 

تئاتر بچه های مسجد پذیرفته شد.
»جواد ایزد دوســت« با اشــاره به اینکه این 
نمایش از تولیــدات خانه تئاتــر حوزه هنری 
اصفهان اســت، افزود: این نمایش از میان ۱۱ 
نمایشــی که به مناســبت هفته هنر انقالب 
اسالمی در فروردین ۱39۷ در مساجد اصفهان 
اجرا شده بود، انتخاب و به دبیرخانه جشنواره 

ملی بچه های مسجد معرفی شد.
ســیزدهمین جشــنواره ملی تئاتر بچه های 
مســجد تیر امسال در شــهر شــیراز برگزار 

می شود.

اصفهان شهر علم و هنر است؛ شهری که از 
دیرباز مورد توجه همگان بوده و هنرمندانی را 
در خود جای داده که در تخصص شان بی نظیر 

هستند.
اصفهان مهد هنرهایی است که گاه با بی مهری مردم 
و مسئوالن مهجور مانده و برخی از آنها منسوخ و به 

فراموشی سپرده شده است. 
»فلزکاری« و ســاخت »قفل های ســنتی«، کار 
دشواری است و یادگیری اش سال ها زمان می برد 
و نیاز به صبر، حوصله و همت زیاد دارد. هرچند با 
ظهور عصر ماشــین و تکنولوژی، زیبایی و ظرافت 
این هنر زیبا کم رنگ تر شده ولی هنوز هم درگوشه 
و کنار کسانی هستند که برحسب عالقه و ذوق به 
هنر ظریف قفل سازی روی می آورند و مانع از زوال 

این هنرمی شوند. 
انسان قرن ۲۱ نمی تواند به طورکلی نقش اساطیر و 
نماد های اعصار گذشته را نادیده انگارد. اسطوره ها 
و نمادهایی که تنها درحد کالم و ظاهرباقی مانده 
است. هنردستی که زمانی وســیله  مورد استفاده 
همه مردم بود و حجره ها و صندوقچه ها را با همین 
قفل ها می بســتند، حاال دیگر به آثار هنری خاص 
تبدیل شده است که مشتری های کم تعداد و خاص 

خودرا دارد. 
گاه این هنرمندان نه ویترینی برای ارائه هنرشــان 
دارند و نــه مغــازه ای؛ اما هنردوســتان قدیمی، 

مجموعــه داران، موزه های معتبر و هنرشناســان 
ریشــه دار داخلی و خارجی، ارزش و قدر کار آنها را 
می دانند و پیش آنان می آیند. گاهی حتی از آن سر 
دنیا مشتری عاشقی پیدا شده و با اصرار کارشان  را 
خریده و به کشورش برده است. هر قفلی، داستانی 

و معنایی دارد. 
»قفل عقرب«، نمــاد یکی از صورت هــای فلکی 
اســت. »قفل خروس«، نشان ملی فرانسوی هاست 
و مشــتری های اصلی اش هم از فرانســه می آیند. 
بعضی قفل هــا حرز دارند و بعضــی دیگر به اعتقاد 
ســنتی برخی، اگر همراه زن باردار باشد، فرزندش 

را از سقط شدن محافظت می کند.  ارزش هر کار به 
هنری است که در خود دارد؛ وقت، چشم و دقتی که 
برای آن صرف شده و عشقی که البه الی حکاکی ها، 
انحناها، جوش ها، پیچش هــا و اتصاالت فلزی آن 
نهفته اســت. خیلی از کارها با اینکه تولیدکننده و 
خریدار می دانند همین امسال ساخته شده است، اما 
مانند عتیقه خرید و فروش می شود و یکراست داخل 
ویترین موزه  یا کلکسیون گران بهایی از اشیای عتیقه 
می نشیند. »قفل سازی« هنری خاص است با یک 
تولید خاص، که برای مشتری های خاصی ساخته 
می شود. بسیاری از اســتادکاران، این هنر اصیل را 

به خاطره ها ســپرده اند و امروز تنها شاهد نمایش 
آثارشان در موزهای مختلف دنیا هستیم. متاسفانه 
این روز ها به علت واردات بسیار، بازاری برای فروش 

این قفل ها نیست و شاهد رکود این هنر هستیم.
عضو اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان در این 
باره می گویــد: امروزه بیشــتر از قفل های وارداتی 
استفاده می شــود در حالی که قفل های سنتی که 
کار دست هستند به علت چند منظوره بودن ظریب 
امنیتی باالیی دارند و در مقایسه با قفل های خارجی 
از کیفیــت باالتری برخوردارند؛ امــا مردم به علت 
عدم آگاهی، تمایل بیشــتری بــه خرید قفل های 

خارجی دارند. 
»غالمعلــی فیض اللهی«  به رکود این هنر اشــاره 
کرد و گفت: اگر از این هنردستی و سنتی حمایت 
نشود، دیری نخواهد پایید که بیگانگان این هنر را 
به ما عرضه کنند .  فیض اللهی، تنها راهکار حمایت 
و رونق این هنر را در برپایی نمایشگاه هایی در سطح 
ملی و بین المللی عنوان کرد وگفت: با توجه به اینکه 
این هنــر از ارزش افزوده باالیی برخوردار اســت و 
می تواند ســود آوری خوبی از نظر اقتصادی داشته 
باشد، حمایت از هنرمندان این هنر تاثیر باالیی در 
گسترش و رواج آموزش و فعالیت در این عرصه دارد. 
هنرمندانی که برخی از کودکی با آتش و فلز، مأنوس 
بوده اند و برای تبلیغ و اســم و رسم کار نمی  کنند؛ 
آنان که تنها به قصد نجــات دادن این هنراصیل از  
ورطه خاموشــی تالش می کنند، برای هنری که 

هم اکنون فاصله چنداني تا فراموشي ندارد. 

هنر خاص برای مشتری های خاص

واحد هنرهای تصویری حوزه هنری اســتان اصفهان فیلم »سه 
بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری« را در سالن سوره نقد و بررسی کرد. 
این فیلم که یک فیلم در ژانر درام است به نویسندگی، تهیه کنندگی 
و کارگردانی »مارتین مک دونا« در سال ۲۰۱۷ آمریکا تولید شده 
اســت. مدیر هنرهای تصویری حوزه هنری استان اصفهان گفت: 
نمایش و نقد فیلم »بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری« در ســالن 

سوره حوزه هنری انجام شد و در این برنامه که دومین برنامه کافه 
نقد در بهار ۱39۷ بود »سیاوش گلشــیری« به نقد و بررسی این 
فیلم پرداخت و درخصوص قوت فیلم نامه آن مسائلی را مطرح کرد.

»علــی خطیبــی« افزود:کافه نقد بــا همکاری حــوزه هنری و 
فرهنگسرای رســانه و دفتر تخصصی سینمایی سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان برگزار می شود.  وی در خصوص 

این فیلم تصریح کرد: سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری یک فیلم 
با داســتان عجیب است که درام درخشــانی دارد همراه با اجرای 
فراموش نشدنی بازیگران فیلم، داستان این فیلم مادری را نشان می 
دهد که بعد از مرگ دلخراش دخترش و بعد از ناامیدن شدن از پی 
گیری های قانونی، سه بیلبورد بزرگ نصب می کند تا بتواند توجهات 

را به اتفاقی که برای دخترش افتاده جلب کند.

فیلم »سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری«  در کافه نقد

  هنر قفل سازی در مسیر فراموشی 

زهرا هادیان

مفاد آراء
2/667 هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139660302016000339 مورخ 96/11/09 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک تیــران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقــای علی اصغر دادخواه 
تهرانی فرزند محمود به شماره شناســنامه 1411 صادره از حوزه یک ماهشهر به شماره 
ملی 1950588866 در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک درب باغ به مساحت 1259/42 
مترمربع پالک 1069 فرعی از یــک  اصلی واقع در تیران بخــش دوازده ثبت اصفهان 
خریداری از مالکین رسمی خانم گوهر جان دادخواه تیرانی و معصومه دادخواه تیرانی محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/2/25 

تاریخ انتشار نوبت دوم:97/3/9 
 م الف: 78 سید محمد حسن مصطفوی فروشانی رئیس ثبت اسناد و امالک تیران

مفاد آراء
2/668 هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139660302016000338 مورخ 96/11/09 هیــات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک تیــران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی آقای جواد دادخواه 
تیرانی فرزند محمود به شماره شناســنامه 908 صادره از حوزه 6 اصفهان به شماره ملی 
1289659567 در سه دانگ مشــاع از  ششــدانگ یک درب باغ به مساحت ششدانگ 
1259/42 مترمربع پالک 1069 فرعی از یک  اصلی واقــع در تیران بخش دوازده ثبت 
اصفهان خریداری از مالکین رســمی خانم گوهر جان دادخواه تیرانی و معصومه دادخواه 
تیرانی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/2/25 

تاریخ انتشار نوبت دوم:97/3/9 
 م الف: 79 سید محمد حسن مصطفوی فروشانی رئیس ثبت اسناد و امالک تیران

اجراييه
3/262 شماره اجراییه:9710423623100047  شماره پرونده:9609983623100886 
شــماره بایگانی شــعبه:961015 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710093623100056  و شماره دادنامه مربوطه 9709973623100005 ضمن اعالم 
فسخ بیعنامه محکوم علیه رسول مایلی فرزند محمد به نشانی فعال مجهول المکان محکوم 
است به استرداد یک دستگاه اتومبیل سواری ســابرینا به شماره انتظامی ایران 821-53 
و 29 به لحاظ تخلف از شروط بندهای 7 و 9 و پرداخت مبلغ 5/475/000 ریال به عنوان 
هزینه دادرسی در حق محکوم له محمدرضا امیرشفیعی فرزند اکبر به نشانی استان اصفهان 
شهرستان اردستان شهر زواره خ امام خمینی پالک 62 و پرداخت مبلغ 10/500/000 ریال 
به عنوان نیم عشــر هزینه اجرا در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالــی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 

طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 79 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اردستان)416 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

3/263 شماره نامه: 1397009000305831 شــماره پرونده: 9509983624700385 
شماره بایگانی پرونده: 970173 آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای مهرداد سیدی رضوانی 
فرزند محمد به کدملی 1828960081  شکات آقای حمیدرضا جوادی و خانم نازیال خان 
پور شکایتی علیه شــما با موضوع کالهبرداری مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9509983624700385  شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اردستان)101 
جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/04/10 ساعت 11 تعیین که حسب دستور 
دادگاه به علت مجهول المکان بودن مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا متهم ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در 
وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد.  م الف: 80 شعبه 101 دادگاه 

کیفری دو شهر اردستان) 101 جزایی سابق( )128 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

3/264 مرجع رســیدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 371/97 حل 11 ، وقت رسیدگی ساعت 10/30 صبح روز سه شنبه مورخه 
1397/4/5، مشــخصات خواهان : قدمعلی حاج حیدری به نشانی خمینی شهر هفتصد 
دستگاه چهار راه بسیج نوشت افزار فدک، مشخصات خوانده: مهدی قربانی،  گردش کار: 
خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به 
وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف: 876 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )158 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

3/265 مرجع رســیدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 370/97 حل 11 ، وقت رســیدگی ساعت 10/45 صبح روز سه 
شنبه مورخه 1397/4/5، مشخصات خواهان : قدمعلی حاج حیدری به نشانی خمینی شهر 
هفتصد دستگاه چهار راه بسیج نوشــت افزار فدک، مشخصات خوانده: شهریار نیک فرد 
فرزند عبدالرسول؛  گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 875 شــعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )161 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/266 خانم عصمت امام دوست خوزانی دارای شناسنامه شماره 2001 به شرح دادخواست 
به کالسه  186/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 

که شادروان جواد امام دوست به شناسنامه 267 در تاریخ 1397/2/29 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- همدم شمسی خوزانی 
فرزند حیدر، ش.ش 11412 )همسر( 2- محمدرضا موزی جعفرآبادی فرزند جواد، ش.ش 
8367 )فرزند( 3- ســمیه موزی جعفرآبادی فرزند جواد، ش.ش 1955 )فرزند( 4- زهرا 
موزی جعفرآبادی فرزند جواد، ش.ش 2759 )فرزند( 5- مریم امام دوســت فرزند جواد، 
ش.ش 1423 )فرزند( 6- عصمت امام دوست فرزند جواد، ش.ش 2001 )فرزند( و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 880 شعبه 7 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )168 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکيت

3/267 شماره: 970720671679567 - 97/3/7 آقای علیرضا عرب فروشانی فرزند اصغر 
به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی 
است سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره 4039 فرعی از 170 اصلی واقع در خمینی 
شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر الکترونیک 139620302006006166 مسبوق 
به ثبت و سند می باشد که در اثر جابجایی مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده 
است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 879 نبی اله یزدانی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )193 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/268 شماره دادنامه: 9609973634001866 شماره پرونده: 9509983635600670 
شماره بایگانی شعبه: 960875 شــاکی: آقای علیرضا مهرابی کوشکی فرزند محسن با 
وکالت  آقای محسن مهرابی کوشکی فرزند عبداله به نشانی کوشک خ معلم شمالی کوی 
شماره 1 کوی آخر، متهم: آقای حامد موسوی به نشانی اصفهان خمینی شهر با راهنمایی 
شاکی، اتهام: ایراد ضرب منتهی به شکستگی بینی و کبودی، دادگاه با عنایت به اوراق و 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را ا عالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: حسب کیفرخواست صادر شده از دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر آقای 
سید حامد موسوی، فرزند سید مرتضی متواری متهم است به ایراد ضرب عمدی منتهی به 
شکستگی بینی آقای علیرضا مهرابی کوشکی، فرزند محسن دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده شکایت شاکی و کیفرخواست صادر شده از دادسرای خمینی شهر و مودای گواهی 
گواهان در پرونده و گواهی پزشــکی قانونی و متواری بودن متهم، بزه انتسابی به وی را 
محرز و مسلم تشخیص داده و از لحاظ جنبه خصوصی به پرداخت شش هزارم دیه کامل 
بابت کبودی های زیر چشم راســت و چپ و چهار درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی 
استخوان بینی در حق شاکی علیرضا مهرابی، فرزند محسن محکوم می نماید و از جهت 
و جنبه عمومی بزه به لحاظ عدم احراز بیم تجری مرتکــب  و دیگران و اخالل در نظم و 
امنیت عمومی جامعه مستندا به اصل 37 قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران و ماده 
4 قانون آیین دادرســی کیفری مصوب 92 رای بر برائت متهم صادر و اعالم می نماید. 
رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 
ظرف مدت بیست روز از تاریخ انقضای مدت تجدیدنظر خواهی قابل اعتراض در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 857 شــعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر 

خمینی شهر)103 جزایی سابق( )297 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/269  شــماره: 96/494 ش 1 مرجع رسیدگی کننده: شــعبه اول شورای حل اختالف 
نطنز، خواهان: آقای محسن زینالی طرقی فرزند حسن، خوانده: آقای عبدالرضا خسروی، 
خواســته: مطالبه وجه، گردشکار: قاضی شــورای حل اختالف پس از بررسی محتویات 
پرونده، ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. آ مار: 69-97/2/19 رای شورا: در خصوص دادخواست آقای محسن زینالی 
طرقی فرزند حسن به طرفیت آقای عبدالرضا خســروی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 
پنجاه و هشت میلیون ریال بابت هزینه ساخت و نصب شیروانی و افزایش خواسته خواهان 
و مطالبه هزینه دادرسی و تاخیر تادیه، با عنایت به اظهارات شهود خواهان و اتیان سوگند 
از سوی خواهان که داللت بر مدیون بودن خوانده دارد و با عنایت به اینکه خوانده علیرغم 

نشر آگهی در جلسه شورا حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده است دعوای خواهان را وارد 
دانسته و مستندا به مواد 198 و 199 و 515 و 519 و 522 و 230 قانون آئین دادرسی مدنی و 
مواد 1331 و 1257 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه و هشت 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 760/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم صادر می نماید رای صادره غیابی 
است و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 20 روز 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان نطنز می باشد. م الف:115 شعبه 

اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف نطنز)250 کلمه، 3 کادر(
مزايده

3/270 در پرونده 970387 اجرا و بموجب نیابت ارســالی از اجرای احکام مدنی اصفهان 
محکوم علیهم مســعود لطفی فروشانی فرزند محسن و محســن لطفی فروشانی فرزند 
محسن محکوم به پرداخت مبلغ 704/661/548 ریال در حق محکوم له ولی اله صالحی و 
مبلغ 35/233/077 ریال بابت هزینه اجرا در حق صندوق دولت گردیده که در قبال محکوم 
به اموال محکوم علیه را توقیف نموده که مشــخصات مال مذکور که توسط کارشناس 
برآورد شده است بدین شرح است. مشخصات مال توقیفی: 1- دریل 650 وات رونیکس 
1/898/000 ریــال 2- دریل رونیکس 13 میلیمتر 1/600/000 ریال 3- مینی ســنگ 
رونیکس 720 وات 3 دستگاه هر یک 1/248/000 ریال 4- مینی سنگ توسن 850 وات 
1/790/000 ریال 5- دستگاه جوش الکتروجوش 200 آمپر 4/300/000 ریال 6- دریل 
توسن 400 وات 1/750/000 ریال 7- سنگ خرطومی ســیلور 100 وات 1/700/000 
ریال، 8- فکس کانون مدل 164002 مستعمل 1/000/000 ریال 9- دستگیره کابینت 
120 عدد هر یک 17000 ریال 10- دستگیره کابینت 3009 به تعداد 100 هر یک 18000 
ریال 11- دستگیره کابینت 3007 به تعداد 500 عدد هر یک 19000 ریال 12- دستگیره 
کابینت 8008 به تعداد 280 عدد هر یک 60000 ریال 13- کابل جوشکاری مشکی رنگ 
یزد سایز 16 متراژ 35 هر متر 260/000 ریال 14- کابل جوشکاری مشکی رنگ یزد سایز 
18 هر متر 3/200/000 ریال 41 متر 15- دستگیره کابینت 128-8013 به تعداد 60 عدد 
هر یک 35000 ریال 16- کابل جوشکاری مشــکی رنگ سایز 20 متراژ 43 متر هر متر 
360/000 ریال 17- دســتگاه جوش اینورتر 220 ولت 6/800/000 ریال 18- کپسول 
گاز بوتان 11 کیلویی مســتعمل 400/000 ریال 19- سمباده لرزان برای دربهای چوبی 
2/200/000 ریال 20- تراز 800 رونیکس قرمز رنــگ 520/000 ریال 21- تراز 600 
رونیکس قرمزرنگ هر یک 340/000 ریال 22- تــراز 500 رونیکس قرمز رنگ 4 عدد 
هر یک 320/000 ریال 23- ســه نظام بی 18 به تعداد 14 عدد هر یک 185/000 ریال 
24- ســه نظام بی 16 به تعداد 20 عدد هر یک 90/000 ریال 25- لوله بر دســتی مهر 
13 اینچ 152/000 ریال 26- گیره فــوالدی رو میزی مهر 180 قرمز 4/900/000 ریال 
27- فازمتر مکنو 400 عدد هر یک 35/000 ریال 28- مته پنج شیار 32 در 600 به تعداد 
3 عدد هر یک 710/000 ریال 29- مته پنج شــیار 30 در 600 یک عدد 610/000 ریال 
30- مته پنج شیار 38 در 600 به تعداد 2 عدد هر یک 710/000 ریال 31- قلم پیکور 19 
عدد هر یک 300/000 ریال 32- منگنه دســتی رونمکس جهت نجاری 4 دستگاه هر 
یک 220/000 ریال 33- مته پنج شــیار 300 در 38 یک عدد 710/000 ریال 34- انبر 
قفلی صنعتی 10 اینــچ 5 عدد هر یک 290/000 ریال 35- انبر قفلی اســترونگ 2 عدد 
هر یک 300/000 ریال 36- سری بادپاش 5 عدد هر یک 75/000 ریال 37- انبر ورق 
چینی مستقیم 10 عدد هر یک 280/000 ریال 38- ســه نظام صنعتی سیلوربی 18 به 
تعداد 5 عدد هر یک 340/000 ریال 39- سه نظام صنعتی سیلور بی 22 به تعداد 3 عدد هر 
یک 400/000 ریال 40- دستگیره کابینت آلومینیوم 2690 عدد هر یک 76/000 ریال 
41- مته های سه و چهار دریل مشــکی 455 به تعداد 40/000 عدد هر یک 4250 ریال 
42- پیچ گوشتی 576 عدد هر یک 50/000 ریال 43- پیچ گوشتی دوسو و چهارسو 2349 
عدد هر یک 15000 ریال، نظریه طبق قانون ابالغ و مصون از اعتراض مانده اســت این 
اجرا قصد فروش اموال مذکور ازطریق مزایده به میزان محکوم به را دارد، محل برگزاری 
مزایده: دادگستری شهرستان خمینی شهر، تاریخ مزایده: چهارشنبه 97/03/30 ساعت 10 
صبح، محل بازدید: خمینی شهر خیابان 16 متری خیابان رسالت بن بست سوم کدپستی 
8416715995، کسانی که مایل به شــرکت در مزایده می باشند می بایست درخواست 
کتبی خود را ظرف 5 روز قبل از مزایده به اجرای احــکام مدنی تحویل تا ترتیب بازدید از 
ملک مذکور داده شود و کسانی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می بایست در روز 
انجام مزایده ده درصد از مبلغ مزایده را همراه داشته باشــند تا در صورت برنده شدن در 
مزایده به حساب سپرده واریز و ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده می بایست مابقی وجه 
را به حساب واریز نمایند و اال ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده ضبط می گردد. 

م الف: 881 اجرای احکام حقوقی دادگستری خمینی شهر )704 کلمه، 7 کادر(
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عرضه آیفون ۲۰۱۹ با لنز سه گانه برای اولین بار 

تازه ها پیشنهاد سردبیر:

اوربیت، گوشی هوشمند زیبا 
و انعطاف پذیر 

یک کمپانی ســازنده گوشــی های هوشمند 
به نام اوربیــت )Orbit( از گوشــی جدید و 
هوشــمندی رونمایی کرده است که مرزهای 
طراحی گوشی های هوشمند امروزی را جابه 

جا کرده و قابلیت های جدیدی 
به صنعت گوشــی هوشمند 
اضافه کرده است. اوربیت از 
 OLED یک صفحه نمایش
انعطاف پذیر نیز بهره می برد 
که نه تنها بــا علم ارگونومی 

مطابقت می دهــد، بلکه آن را 
غیرقابل شکســت نیز می کند 

و نقطه قوت و تمایز این گوشــی 
هوشمند اســت. این تلفن همراه 

هوشــمند همچنیــن از یک فلش 
دایــره ای مرکزی بهره مند اســت و 

به کاربــر اجازه می دهد تا در شــدت 
نورهای مختلف میزان اندازه نور فلشی 

را که برای عکسبرداری الزم است، استفاده 
کند.

 عرضه آیفون ۲۰۱۹ 
با لنز سه گانه برای اولین بار 

منابع مطلع می گویند در ســال ۲۰۱۹ آیفون 
جدیدی توســط شــرکت اپل با لنز ســه گانه 
طراحی و عرضه می شــود. این اولین بار اســت 
که گوشــی آیفون همراه با دوربینی که سه لنز 
دارد، تولید می شود. استفاده از دوربین دارای سه 

لنز، تصویربرداری 
پیشــرفته را بــا 
استفاده از آیفون 
ممکن می کند 
و تهیــه عکس 
هایی بــا عمق 
میدانی متفاوت 
و حتی سه بعدی 
را امکان پذیر می 
اپــل، پیش از ایــن از عالقه سازد.مدیر عامل 

شرکت اپل به استفاده گسترده از فناوری واقعیت 
افزوده خبــر داده بود. این شــرکت پالتفورمی 
موســوم به کیت واقعیت افــزوده هم طراحی 
کرده که به توســعه دهندگان امکان می دهد تا 
برنامه ها و اپلیکیشن های واقعیت افزوده را برای 
استفاده در آیفون و آی پد طراحی کرده و به کار 
  iOS بگیرند. این کیت با نسخه ۱۱ سیستم عامل

سازگاری دارد.

تصویر جدیدترین 
گوشی های گوگل لو رفت

تصاویری از نســل ســوم و جدید گوشی های 
هوشــمند و پرچمدار گوگل یعنی پیکســل 
۳ و پیکســل ۳ ایکس ال بــه تازگی در فضای 
مجازی منتشر شده اســت که نشان می دهد 
این گوشــی های جدید به اسپیکرهای استریو 
)stereo( و صفحــه نمایش بدون حاشــیه 
کناری مجهز است.گوشی پیکسل ۳ که نسخه 

کوچک تر این نسل جدید از گوشی های گوگل 
است، طراحی متفاوتی دارد که البته همچون 
نسل پیشین خود، این تفاوت ها از جلوی گوشی 
قابل رؤیت و تشخیص نخواهد بود.گوشی های 
جدید پیکسل ۳ و پیکسل ۳ ایکس ال قرار است 
به جدیدترین نسخه از سیستم عامل اندروید؛ 
یعنی اندروید پی ) Android P( و همچنین 
تراشه پردازنده اسنپدراگون ۸۴۵ مجهز باشند.

سه رنگ جدید برای آیفون  
ارزان قیمت ۲۰۱۸ 

اپل امســال ۳ مدل آیفون جدیــد بر مبنای 
طراحــی آیفون ایکــس راهی بــازار خواهد 
 کرد.به گفته »ژون ژانگ« تحلیلگر موسســه

 Rosenblatt ؛ ارزان تریــن آیفــون ۲۰۱8 
به ۳ رنــگ جدید مجهز می شــود. این آیفون 
برخالف دو آیفون دیگر که نمایشگر اولد دارند، 
به نمایشگر ال سی دی مجهز خواهد بود و سه 
رنگ متفاوت آبی، زرد و صورتــی را روی آن 
خواهیم دید.سال های گذشته نیز اپل با عرضه 
آی پاد تاچ، رنگ های متنوعی را طراحی کرد که 
مورد استقبال کاربران قرار گرفت و حاال مدل 
ارزان تر شبیه گوشی های پریمیوم خواهد بود 
و پشت شیشه ای را با شــارژ بی سیم به یدک 

خواهد کشید.

اخبار

رییس پلیس فتای اصفهان:
 سرور تلگرام طالیی 
خارج از کشور است

رییس پلیس فتای اصفهان در ارتباط با شــایعاتی 
مبنی بر اینکه تلگرام طالیی از ســرورهای داخلی 
هدایت و بررســی می شــود، گفت: تمام تبادالت 
دیتای تلگرام طالیی از ســرور اصلــی در خارج از 
کشور انجام می شود و مرتبط با تلگرام اصلی است. 
مرتضوی در ارتباط با جو ایجاد شــده در راستای 
عدم اعتمــاد به امنیــت پیام رســان های داخلی 
گفت: برخی افراد در محیط شــبکه های خارجی 
دارای منافع، مشــاغل نامشــروع یــا درآمدهای 
غیرقانونی هســتند که  این نوع افراد همیشــه در 
 صدد هســتند تا شــبکه های رقیــب را تخریب و

 یا تضعیف کنند.

یک مقام مسئول خبر داد:
بازگشت هزار نخبه ایرانی به کشور

قائم مقــام در امور بیــن الملل معاونــت علمی از 
بازگشت یک هزار نخبه به کشــور خبرداد و گفت: 
این نخبگان اکنون در کشــور با راه اندازی استارت 
آپ هایی، بســیاری از فارغ التحصیالن را مشغول 
به کار کرده اند.  علی مرتضی بیرنــگ اظهار کرد: 
طی سه سال گذشته در راستای برنامه همکاری با 
متخصصان و کارآفرینان خارج از کشور که توسط 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و بنیاد 
ملی نخبــگان در حال انجام بوده، تعــدادی از این 
 افراد به کشور بازگشــته اند.رییس مرکز تعامالت
 بین المللی علم و فناوری افزود: در قالب این برنامه 
یک هزار نفــر از متخصصــان و کارآفرینان ایرانی 
برجسته از خارج به ایران برگشته و به کار مشغول 
شده اند.بیرنگ با اشاره به فعالیت نخبگان بازگشته به 
کشور گفت: این افراد کارهای پژوهشی و آکادمیک را 
در پژوهشگاه ها، شرکت های دانش بنیان و استارت 
آپ ها انجام می دهند. قائم مقام در امور بین الملل 
معاونت علمی خاطر نشان کرد: تا کنون و بر اساس 
آخرین آمار، ۶۲ شرکت و استارت آپ توسط نخبگان 
بازگشته به کشور راه اندازی شده که در هر یک از این 
شرکت ها بیش از ۵۰ نفر از افرادی هم که به کشور 

بازگشته اند، مشغول به کار شده اند.

وزیر ارتباطات:
مواضع من از ابتدا درباره 

فیلترینگ مشخص بود
وزیر ارتباطات با اشــاره به هجمه های ناحق وارده 
گفت: مواضع بنده از ابتدا درباره مسئله فیلترینگ 
مشخص بوده اســت و همواره با بیان و راه حل های 
غیرکارشناسی مسائل مخالف بودم. وی با تاکید بر 
مضرات استفاده از فیلترشکن بیان کرد: امیدواریم 
مســئوالنی که متصدی فیلترینگ هستند، به این 
موضوع توجه داشــته باشــند زیرا این مسئله یک 
تهدید بزرگ اســت. باید مردم را درباره استفاده از 
فیلترشــکن توجیه کنیم زیرا در هر تصمیمی اگر 
همراهی مردم نباشد، اثراتش مشابه اثرات کنونی و 
گستردگی باج افزارها خواهد شد. محمدجواد آذری 
جهرمی با بیان اینکه فراگیر شــدن فیلترشکن ها 
مطلوب کسانی است که همواره به دنبال براندازی 
کشور بودند و این مطلوب نیســت، گفت: توسعه 
فیلتر شکن ها در ســال 8۹ جزو برنامه های وزارت 
امور خارجه آمریکا برای براندازی جمهوری اسالمی 
بود و حتی گوشی های اپل را به نوعی در بازار ایران 
عرضه می کرد که بدون فیلترشکن کار نکنند.آذری 
جهرمی با انتقاد از کلید واژهایی که از تریبون های 
مختلف برای زیر سوال بردن کارآمدی نظام اسالمی 
به کار می رود، افزود: این کلیدواژه ها بین گروه ها، 
قومیت ها و فرهنگ هــای مختلف اختالف و تفرقه 
ایجاد می کنــد در صورتی که همه ما در شــعار به 
 وحدت اشاره می کنیم ولی در عمل برخالف آن

 رفتار می کنیم.

بدافزار جدیدی با نام »ادعیه ماه رمضان« در کانال های تلگرامی در حال انتشار است که به استخراج ارز دیجیتال 
از دستگاه قربانیان اقدام می کند.تعداد بدافزارهایی که به استخراج ارز دیجیتال از دستگاه کاربران اقدام می کنند، 
در حال افزایش است. در بدافزار جدیدی که با نام ادعیه ماه رمضان منتشر شده و در گزارش مرکز ماهر )مدیریت 
امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای( بررسی شده است، کاربر هیچ رفتار مشکوکی از برنامه نمی بیند و امکان 
حذف برنامه توسط کاربر بسیار اندک است. این بدافزار بدون آنکه کاربر متوجه شود، در پس زمینه اقدام به استخراج 

ارز دیجیتال مونرو کرده و از توانایی دستگاه سوءاستفاده می کند.

انتشار بدافزاری 
با نام »ادعیه ماه 

رمضان«

دار
ش

ه
امواج اولتراسونیک،لباس ها را تمیز می کند

به تازگی دستگاهی به نام  Sonic Soak اختراع شده که با امواج اولتراسونیک لک روی لباس ها را تمیز 
می کند. این دستگاه هنگامی که در آب قرار داده می شــود امواج صوتی با فرکانس باال منتشر می کند 
که نوعی حباب های ریز فشــرده را به وجود می آورند. این حباب ها با لباس درحال شست وشو برخورد 
می کنند و آالینده هایی مانند خاک، روغن و باکتری را می زدایند.دستگاه مذکور در حقیقت یک سیلندر 
از جنس فوالد ضدآب به ابعاد ۱۰۵ در ۳.۵ سانتی متر است که در یک لوله یا ظرفی پر از آب و مایع شوینده 
قرار می گیرد.  این دستگاه درهر ثانیه ۵۰ هزار ارتعاش اولتراسونیک ایجاد می کند و کاربر می تواند تایمر 
دستگاه را از روی یک یونیت دیواری تعیین کند.این دستگاه می تواند  پارچه های ظریف مانند سیلک و 
ابریشم را تمیز کند، وسایلی مانند بطری شیر نوزاد، تیغ ها و مسواک را پاک سازی و همین طور نقره جات، 

اسباب بازی، عینک، جواهرات، بشقاب، میوه و سبزیجات را نیز پاک کند.

روبات زیردریایی، گنجینه ۳۰۰ ساله یک کشتی را کشف کرد
یک روبات زیردریایی پیشرفته موفق به شناسایی انبوهی از گنجینه های متعلق به یک کشتی اسپانیایی در 
۳۰۰ سال قبل شد. روبات یادشــده REMUS ۶۰۰۰ نام دارد که یک روبات زیردریایی خودکار است. این 
روبات توانست با بررسی های دقیق خود بقایای کشتی غرق شده در عمق ۲۰۰۰ پایی آب های سواحل کارتاگنا 
متعلق به کشور کلمبیا را بیابد. تا به امروز محققان و کارشناسان زیادی در تالش برای شناسایی محل دقیق 
این کشتی اسپانیایی بوده اند که ســکه های طال و گنجینه های مختلفی در آن وجود داشت. بقایای کشتی 
 WHOI که توسط موسسه آمریکایی REMUS ۶۰۰۰ یادشده سرانجام در سال ۲۰۱۵ کشف شد؛ اما ربات
ساخته شده به تازگی توانسته مجوز فعالیت و اکتشاف در منطقه یادشده را کسب کند.کشتی تازه کشف شده 
که ســن خوزه نام دارد، مملو از طال، نقره و زمرد بوده و قرار بود هزینه نبرد فرانسه با انگلیس را در ۳۰۰ سال 

قبل تامین کند. ارزش گنجینه این کشتی حدود ۱۷ میلیارد دالر برآورد می شود.

یکی از شــرکت های دانش بنیان موفق به 
تولید کیت های تشخیص بیماری هپاتیت 
و جهش ژنتیکی برای اولین بار در کشــور 

شده است.
اختراعــات روزمــره جوانــان نخبه در 
شرکت های دانش بنیان، رشد و پیشرفت 
کشــور را رقم می زند.یکی از شرکت های 
دانش بنیــان موفق به تولیــد کیت های 
تشــخیص مولکول های آزمایشــگاهی 
برای اولین بار در کشــور شــده اســت 
که  این کیت ها از لحــاظ کیفیت همانند 
نمونــه خارجی خــود هســتند و کمک 
بسیاری به ســامت افراد می کنند.مدیر 
این شــرکت دانش بنیان در خصوص این 
کیت های تشــخیص آزمایشگاهی گفت: 
برای تشــخیص بیماری های هپاتیت 

یــا بیماری هــای مربوط بــه جهش های 
ژنتیکــی بایــد از کیت هــای مخصوص 
اســتفاده کرد که شــرکت ما توانســته 
 است از ســال ۸۶ تا به امروز این کیت ها

 را تولید کند.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن کیت ها در 

آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند 
گفت: بــرای اینکه بتوانیــم بیماری یک 
فرد را تشــخیص دهیم باید از روش های 
مولکولی بهره ببریم که این کیت ها قابلیت 
 به کار گرفته شــدن در آزمایشــگاه ها

 را دارند.

 کیت هــای ارزان قیمت را از 
 شــرکت های دانش بنیان خریداری

 کنید
مدیر این شرکت دانش بنیان با بیان اینکه 
نمونه داخلی این کیت هــا از لحاظ قیمت 
بسیار ارزان تر از نمونه خارجی است گفت: 
قیمت کیت های آزمایشگاهی در مقایسه 
با نمونه خارجی آن بسیار ارزان تر است و 
البته با کیفیتی بسیار باال در اختیار همگان 

قرار می گیرد.
وی یادآور شــد: وظیفه ما این اســت که 
به عنوان یــک تولید کننــده کیت های 
با کیفیت را در اختیار مــردم قرار دهیم 
کــه در حال حاضــر ۵۰۰ آزمایشــگاه و 
 بیمارستان در سراسر کشور این کیت ها را 

تهیه می کنند.

به همت  مخترعان ایرانی صورت گرفت؛

درمان بیماری های ژنتیکی با محصوالت دارویی دانش بنیان

استارت اپ 

عکس  روز

ماشین لباس تا کن از راه رسید
ماشینی به نام FoldiMate ساخته شده که به جای 
انسان لباس ها را تا می کند .این دستگاه می تواند 
تی شرت، بلوزهای دکمه دار و لباس های کودکان را 

تاسایز XXLتا کند.

اندروید به عنوان پرمخاطب ترین 
سیســتم عامل صنعت موبایل شــناخته 
می شود و کاربران زیادی را در مدت ۱۰ سال 

گذشته همراهی کرده است.
گوگل در ســال ۲۰۰8 اولین نســخه اندروید را 
ارائه کرد. شاید دســت اندرکاران این کمپانی در 
آن زمان خودشان نیز تصور نمی کردند که روزی 
این محصول، به فراگیرترین سیستم عامل موبایل 
تبدیل شود. باید این نکته را بپذیریم که در دنیای 
فناوری هیچ سیســتم عامل یا نرم افزار کاربردی 
روند پر ســرعت رشــد و تکامل اندروید را تجربه 
نکرده و اندروید در مرکز این دگرگونی، ســریع تر 

از همه بوده است. 
 گــوگل در نوامبر ســال ۲۰۰۵ شــرکتی به نام

 Android را خریــداری کرد؛ شــرکت کوچکی 
که برای تلفن هــای همراه نرم افزار می ســاخت. 
گوگل تا نیمه  دوم ســال ۲۰۰۷ در دست ساخت 
بودن یک سیستم عامل متن باز برای گوشی های 
هوشمند را رسما اعالم نکرده بود. دوران اندروید 
به طور رســمی از ۲۲ اکتبــر ۲۰۰8 میالدی و با 
عرضه گوشــی T-Mobile G1 در ایاالت متحده 
آغاز شد. ایده های کودکی اندی رابین، بنیانگذار 
شرکت اندروید حال به پرکاربرترین سیستم عامل 
موبایل منجر شده اســت و روند تکامل آن قطعا 

جذابیت های فراوانی دارد.

دنیــای فناوری هیچ سیســتم عامل یــا نرم افزار 
کاربردی روند پر سرعت رشــد و تکامل اندروید 
را تجربه نکــرده و اندروید در مرکز این دگرگونی، 
سریع تر از همه بوده اســت. گوگل در نوامبر سال 
۲۰۰۵ شــرکتی به نــام Android را خریداری 

کرد؛ شــرکت کوچکی که برای تلفن های همراه 
نرم افــزار می ســاخت. دوران اندرویــد به طور 
رســمی از ۲۲ اکتبر ۲۰۰8 میــالدی و با عرضه  
گوشــی T-Mobile G1 در ایاالت متحده آغاز 
شــد. در ابتدای امر، بســیاری از قابلیت هایی که 
نمی تــوان اندروید را بــدون آنها متصــور بود در 
این گوشــی وجود نداشــت. برای نمونه می توان 
به فقدان صفحه کلید مجازی )لمســی(، قابلیت 
چند لمســی، برنامه های کاربــردی حرفه ای و... 
اشــاره کرد؛اما همین گوشــی ســنگ بنایی شد 
 تا امروزه با اندرویدی چنین پیشــرفته ســروکار
 داشته باشیم.اگرچه T-Mobile G1 فاقد تمامی 
قابلیت هــای اندروید امروزی بود، بــا این حال از 
Notifi- )همان روزهای نخست نیز بخش اعالنات 

cations( را داشته است. 
نوار وضعیــت گوشــی G1 را می تــوان یکی از 

قابلیت های منحصر به فرد آن به شــمار آورد 
که کاربر می توانســت با پایین کشــیدن آن 
از جزئیات بیشــتر مطلع شــود؛ مواردی 
مانند پیامک، پســت صوتی یا هشــدارها 
در این بخش نمایش داده می شــدند؛ این 
امکان همچنان در نســخه های جدیدتر 
اندروید وجــود دارد.یکــی از تفاوت های 

عمده اندرویــد با وجود رقبای سرســختی 
چــون iOS یا ویندوز فــون این بــود که این 

سیستم عامل دوست داشــتنی از ویجت به خوبی 
پشــتیبانی می کرد. گــوگل از همــان روزهای 
آغازین بــرای این موضــوع برنامه ریــزی خوبی 
کرده بود، بــا این حال در ابتدا توســعه دهندگان 
 نرم افزاری قادر بــه تهیه ویجت هــای مورد نظر
 خود نبودند! زمان عرضه  گوشــی G1، سرویس 

 POP پســت الکترونیکی جیمیل از پروتکل های
و IMAP بــرای یکپارچه ســازی در ابزارهــای 
گوناگون دیگر پشــتیبانی می کرد؛ اما مشــکل 
موجود این بــود  که هیچ یک از ایــن پروتکل ها 
قادر به اســتفاده از دو قابلیت اختصاصی جیمیل 
یعنی برچسب زنی و آرشــیو قدرتمند آن نبودند. 

۱.۰ توانست آن را به موردی کــه اندروید 
فصل کند و یکی طرز شایسته ای حل و 
از بهترین تجربه های 
کار بــا جیمیــل در 

بستر گوشی های 
را  موبایــل 

فراهم آورد. 
این روزها 

تصور یک گوشــی هوشــمند بدون دسترسی به 
یک فروشگاه متمرکز نرم افزاری غیرممکن است؛ 
اندروید ۱.۰ فاقد چنین قابلیتــی بود و ضرورت 
وجود چنین بازارچه ای از همــان زمان به خوبی 
حس می شد. گفتنی اســت؛ گوشی G1 به همراه 
مجموعه ای از نرم افزارهای کاربردی عرضه  شــد 

گوگل، مارکــت معروف خود تا این که بعدها 
را تهیه و تــدارک دید. یکی 
دیگر از نقایص اندروید در آن 
دوران، فقدان پشــتیبانی از 
سیســتم پرداخت بود 
که یک سال بعد این 
مورد نیــز مرتفع 

شد.

استفاده از فیلترشکن یا همان vpn ها در سراسر جهان بیش از گذشته 
رواج یافته است در حالی که استفاده از آنها معایب بسیار زیادی دارد.

کاربر با تغییر آی پی خود به کشــوری دیگر مثال انگلیس یا فرانسه 
وصل می شود، همین امر موجب اختصاص یک IP خارجی به رایانه 
کاربر داخلی می شــود که  همه داده ها و اطالعــات از رایانه کاربر به 
سرور خارجی انتقال پیدا کرده و از آنجا وارد دنیای مجازی اینترنت 

می شود و به این وسیله، از فیلترینگ داخلی کشور عبور می کند. مردم 
بدون بررسی عملکرد نرم افزارهای فیلترشــکن، آنها را روی رایانه یا 
گوشی های همراه خود نصب می کنند و ممکن است این نرم افزارها 
خود یک Trojan یا key logger باشــند و اطالعات مربوط به نام 
 VPN عبور و کاربردی افراد را در اختیار ســرور خود قرار دهند. یک
می تواند بدون اجازه شــما، تمامی اطالعات و محتوای سیستم را به 

ســرور اصلی منتقل کند. VPN عالوه بر کند شدن سرعت اینترنت 
و دسترسی ســخت به ســایت ها و داده های مورد نیاز، به راحتی به 
اطالعات سیستم مورد نظر اعم از فایل های شخصی، تصاویر و ... دست 
پیدا می کند. vpn ها با پورت های باز رایانه کاربر به اطالعات درون 
رایانه وی دسترسی پیدا کرده و امکان کپی برداری و یا دیدن اطالعات 

داخلی رایانه کاربر برای سرورهای خارجی میسر می شود.

معایب استفاده از فیلترشکن

 به مناسبت ۱۰ سالگی اندروید؛

 از گذشته تا به امروز 
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مفاد آراء
3/271 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان حوزه ثبت 
ملک خمینی شــهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

1- رای شــماره 0586 مورخ 97/01/20  آقای فرزاد عرفانی مقدم   فرزند علی  بشماره 
کالسه 1248 و به شماره شناسنامه 1271226480 صادره به شماره ملی 1271226480 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 57 مترمربع از پالک  1 فرعی از 75  اصلی 
واقع در دستگرد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 92 دفتر 668  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2- رای شماره 7611 مورخ 96/06/15 شــرکت آب و فاضالب شهرستان خمینی شهر 
بشماره کالسه 1519 و به شناســه ملی 4111767648644 نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان سه طبقه امور مشترکین به مساحت 521/09 مترمربع از پالک  267  فرعی از 
114  اصلی واقع در صحرای شمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

78609 مورخ 72/11/20 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

3- رای شــماره 5596  مورخ 96/12/10  آقای علیرضا گلی فروشــانی   فرزند مرتضی  
بشماره کالسه 1197 و به شماره شناسنامه 2730 صادره به شماره ملی 1141264439 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 712/33 مترمربع از پالک  
83 فرعی از 88  اصلی واقع در قرطمان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 
در صفحه 260 دفتر 374 و صفحه 310 دفتر 85 و صفحه 263 دفتر 364 و صفحه 100 

دفتر 93  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

4- رای شماره 5595  مورخ 96/12/10  آقای هادی گلی فروشانی   فرزند مرتضی  بشماره 
کالسه 1198 و به شماره شناسنامه 913 صادره به شماره ملی 1141211785 نسبت به 2 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 712/33 مترمربع از پالک  83 فرعی 
از 88  اصلی واقع در قرطمان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 
260 دفتر 374 و صفحه 310 دفتر 85 و صفحه 263 دفتــر 364 و صفحه 100 دفتر 93  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

5- رای شماره 5597  مورخ 96/12/10  آقای مرتضی گلی فروشانی   فرزند رضا  بشماره 
کالسه 1199 و به شماره شناسنامه 292 صادره به شماره ملی 1141535051 نسبت به 2 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 712/33 مترمربع از پالک  83 فرعی از 
88  اصلی واقع در قرطمان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 
260 دفتر 374 و صفحه 310 دفتر 85 و صفحه 263 دفتــر 364 و صفحه 100 دفتر 93  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

6- رای شــماره 1234 مورخ 97/02/03  آقای سلطان حسین جالل الدین  فرزند حاجی 
علی  بشماره کالسه 2241 و به شماره شناسنامه 5 صادره به شماره ملی 5759859994 
نســبت به ششــدانگ  یکباب خانه به مســاحت 166/83 مترمربع پالک  556  فرعی 
از 99  واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل  مع الواســطه 
 از مالک رســمی ســلطانعلی صالحی ثبت در صفحه 193 دفتر 159  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

7- رای شــماره 1229 مورخ 97/02/03  خانم خدیجه کندری   فرزند احمد  بشــماره 
کالسه 1356 و به شماره شناسنامه 291 صادره به شماره ملی 1141017970 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه 2 طبقه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 98/10 مترمربع 
پالک 3555 و 3558 فرعی از 87  واقع در ورنوســفادران   بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 110609 مورخ 96/08/15 دفترخانه 46 و سند 109968 مورخ 
 96/06/22 دفترخانه 46 و ارائه قولنامه از مالک رســمی حسن حسینی مالحظه و محرز

 گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

8- رای شماره 1214 مورخ 97/02/03  آقای حســینعلی محمدی   فرزند علی  بشماره 
کالسه 1772 و به شماره شناسنامه 551 صادره به شــماره ملی 5759406337 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 123/79 مترمربع پالک 843  فرعی از 99  واقع 
در جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی 
ارائه قولنامه یداهلل فخاری سند 12535 مورخ 47/02/21 دفترخانه 63  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شــماره 1009 مورخ 97/01/29  آقای حســن کمالی اندانی   فرزند محمدعلی  
بشماره کالســه 1362 و به شــماره شناســنامه 1130102009 صادره به شماره ملی 
1130102009 نسبت به 4/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 177/25 
مترمربع پالک 14  فرعی از 111  واقع در صحرای جوتنده اندانبخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شــهر شــامل واگذاری شــهرداری ارائه فرم و وکالتنامه و فرم قرارداد طی سند 

114587 مورخ 83/01/11 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

10- رای شــماره 1010 مورخ 97/01/29  خانم فاطمه کاظمی   فرزند مرتضی  بشماره 
کالسه 1363 و به شماره شناسنامه 1130396738 صادره به شماره ملی 1130396738 
نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 177/25 مترمربع پالک 
14  فرعی از 111  واقع در صحرای جوتنده اندان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل واگذاری شــهرداری ارائه فرم و وکالتنامه و فرم قرارداد طی سند 114587 مورخ 

83/01/11 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

11- رای شــماره 2262 مورخ 96/02/30  آقای ســید محمد عبدالهی موسوی   فرزند 
سید امیر حسین  بشماره کالســه 0293 و به شماره شناســنامه 3309 صادره به شماره 
ملی 1970518189 نســبت به ششــدانگ  یکباب مغازه و فوقان و تحتانی به مساحت 
80/75 مترمربع پالک 2338  فرعی از 99  واقع در جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل وکالتنامه از مالک رسمی محمود بدیحی ثبت در صفحه 74 دفتر 445    

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

12- رای شــماره 1307 مورخ 97/02/05  آقای داود کریمی   فرزند علی همت   بشماره 
کالسه 1361 و به شماره شناسنامه 69 صادره به شماره ملی 5559903736 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 263/64  مترمربع از پالک  156  اصلی 
واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع الواسطه از شهرداری 

خمینی شهر   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

13- رای شماره 1306 مورخ 97/02/05  آقای شیر علی کریمی   فرزند غالمعلی   بشماره 
کالسه 1360 و به شماره شناسنامه 212 صادره به شماره ملی 5558818816 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 263/64  مترمربع از پالک  156  اصلی 
واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع الواسطه از شهرداری 

خمینی شهر   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

1- رای شماره 1621 مورخ 97/02/08  آقای عبدالرسول صرامی فروشانی  فرزند ولی اهلل   
بشماره کالسه 0101 و به شماره شناسنامه 63 صادره به شماره ملی 1141028451 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 176/42  مترمربع از پالک  29  فرعی از 114 اصلی 
واقع در صحای شمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 

4226   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

15- رای شماره 9255 مورخ 96/07/24  خانم فردوس نقدعلی فروشانی  فرزند محمود  
بشماره کالسه 0205 و به شماره شناســنامه 650 صادره به شماره ملی 1284604543 
نسبت به 2 و 1/2 حبه از 72 حبه  یکباب خانه به مساحت 381/71 مترمربع از پالک  997  

فرعی از 72  اصلی واقع در فروشــان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  ارائه 
انحصار ورثه از محمود نقدعلی ثبت در صفحــه 485 و 357 دفتر 187 و 189 مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

16- رای شــماره 9253 مورخ 96/07/24  آقای امراله نقدعلی فروشانی  فرزند محمود  
بشماره کالسه 0203 و به شماره شناسنامه 1602 صادره به شماره ملی 1141138328 
نسبت به 5  حبه از 72 حبه  یکباب خانه به مساحت 381/71 مترمربع از پالک  997  فرعی 
از 72  اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  ارائه انحصار 
ورثه از محمود نقدعلــی ثبت در صفحه 485 و 357 دفتــر 187 و 189 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

17- رای شماره 9250 مورخ 96/07/24  خانم ربابه صادقی فروشانی  فرزند عبدالحسین  
بشماره کالسه 0202 و به شماره شناســنامه 53  صادره به شماره ملی 1141450348 
نسبت به 45 و 1/2 حبه از 72 حبه  یکباب خانه به مساحت 381/71 مترمربع از پالک  997  
فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  ثبت در 

صفحه 307 و 304 دفتر 189 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

18- رای شماره 9252 مورخ 96/07/24  آقای علیرضا نقدعلی فروشانی  فرزند محمود  
بشماره کالسه 0206 و به شماره شناســنامه 227 صادره به شماره ملی 1141655241 
نسبت به 5 حبه از 72 حبه  یکباب خانه به مساحت 381/71 مترمربع از پالک  997  فرعی 
از 72  اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  ارائه انحصار 
ورثه از محمود نقدعلــی ثبت در صفحه 485 و 357 دفتــر 187 و 189 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

19- رای شماره 9251 مورخ 96/07/24  آقای روح اهلل  نقدعلی فروشانی  فرزند محمود  
بشماره کالسه 0201 و به شماره شناسنامه 1288 صادره به شماره ملی 1141321866 
نسبت به 5 حبه از 72 حبه  یکباب خانه به مساحت 381/71 مترمربع از پالک  997  فرعی 
از 72  اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  ارائه انحصار 
ورثه از محمود نقدعلــی ثبت در صفحه 485 و 357 دفتــر 187 و 189 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

20- رای شماره 9254 مورخ 96/07/24  خانم زهرا زمانی  فرزند رجبعلی  بشماره کالسه 
0204 و به شماره شناسنامه 12427 صادره به شماره ملی 1140500457 نسبت به 9  حبه 
از 72 حبه  یکباب خانه به مســاحت 381/71 مترمربع از پالک  997  فرعی از 72  اصلی 
واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  ثبت در صفحه 211 دفتر 

219  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

21- رای شماره 0926 مورخ 97/01/29  خانم کبری شاهین  فرزند زین العابدین  بشماره 
کالسه 1930 و به شماره شناسنامه 2 صادره به شماره ملی 4172530966 نسبت به 132 
سهم از 1930 سهم ششدانگ  یکباب باغ  به مساحت 1930 مترمربع از پالک  36  فرعی 
از 77  اصلی واقع در صحرای وراه کوه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه 
قولنامه از مالک رسمی اسداهلل شاهین ثبت در صفحه 423 دفتر 200 که زین العابدین ورثه 

نامبرده است  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

22- رای شماره 0932 مورخ 97/01/29  آقای جلیل شاهین  فرزند زین العابدین  بشماره 
کالسه 1927 و به شماره شناســنامه 10 صادره به شماره ملی 4172509282  نسبت به 
579 سهم از 1930 سهم ششدانگ  یکباب باغ به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 
1930 مترمربع از پالک  36  فرعی از 77  اصلی واقع در صحرای وراه کوه بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از مالک رسمی اسداهلل شاهین ثبت در صفحه 

423 دفتر 200 که زین العابدین ورثه نامبرده است  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

23- رای شــماره 0933 مورخ 97/01/29  آقای اسداهلل  شــاهین  فرزند زین العابدین  
بشماره کالسه 1925 و به شماره شناسنامه 19052 صادره به شماره ملی 1140190067  
نسبت به 264 سهم از 1930 سهم ششدانگ  یکباب باغ به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به 
مساحت 1930 مترمربع از پالک  36  فرعی از 77  اصلی واقع در صحرای وراه کوه بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از مالک رسمی اسداهلل شاهین ثبت در 
صفحه 423 دفتر 200 که زین العابدین ورثه نامبرده است  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
24- رای شماره 0934 مورخ 97/01/29  خانم ســکینه  مختاری ورنوسفادرانی  فرزند 
اکبر  بشماره کالسه 1928 و به شماره شناسنامه 63  صادره به شماره ملی 1140938721  
نسبت به 823  سهم از 1930 سهم ششدانگ  یکباب باغ به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به 
مساحت 1930 مترمربع از پالک  36  فرعی از 77  اصلی واقع در صحرای وراه کوه بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 15562 مورخ 39/09/05 دفترخانه 35 و ارائه 
قولنامه از مالک رسمی اسداهلل شاهین ثبت در صفحه 423 دفتر 200 که زین العابدین ورثه 

نامبرده است  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

25- رای شماره 0935 مورخ 97/01/29  خانم حببیه شاهین  فرزند زین العابدین  بشماره 
کالسه 1929 و به شماره شناسنامه 2834 صادره به شماره ملی 1141299070  نسبت به 
132 سهم از 1930 سهم ششدانگ  یکباب باغ به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 
1930 مترمربع از پالک  36  فرعی از 77  اصلی واقع در صحرای وراه کوه بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از مالک رسمی اسداهلل شاهین ثبت در صفحه 

423 دفتر 200 که زین العابدین ورثه نامبرده است  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

26- رای شماره 1608 مورخ 97/02/08  خانم نازی براهیمی ورنوسفادرانی  فرزند مهدی  
بشماره کالسه 1876 و به شماره شناسنامه 1696 صادره به شماره ملی 1141254069  
نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششــدانگ  یکباب خانه 3 طبقه   به مساحت 200  مترمربع از 
پالک  779 و 780 و 791 و 792   فرعــی از 158  اصلی واقع در صدرآباد  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رســمی شهرداری خمینی شهر ثبت 
در صفحه 552 دفتر 4 و صفحه 568 دفتــر 4 و صفحه 392 دفتر 3 و صفحه 358 دفتر 4   

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

27- رای شماره 1595 مورخ 97/02/08  آقای علیرضا منصوری  فرزند عبداهلل  بشماره 
کالسه 1875 و به شماره شناسنامه 2399 صادره به شماره ملی 1141192640  نسبت به 
3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه 3 طبقه   به مساحت 200  مترمربع از پالک  779 
و 780 و 791 و 792   فرعی از 158  اصلی واقع در صدرآبــاد  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی شــهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 
552 دفتر 4 و صفحه 568 دفتر 4 و صفحه 392 دفتر 3 و صفحه 358 دفتر 4   مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

28- رای شماره 1801 مورخ 96/09/23  آقای مهدی گلی  فرزند کرمعلی  بشماره کالسه 
0562 و به شماره شناسنامه 994 صادره به شماره ملی 1141132249  نسبت به ششدانگ  
یکباب خانه به مســاحت 162/40  مترمربع از پالک  204   فرعی از 107  اصلی واقع در 
صحرای بابافضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 203511 مورخ 

89/12/15 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

29- رای شــماره 2117 مورخ 96/02/15  آقای جالل پیمانی فر  فرزند رمضان  بشماره 
کالسه 1774 و به شماره شناسنامه 1130069192 صادره به شماره ملی 1130069192  
نسبت به ششــدانگ  یکباب خانه به مســاحت 136/83  مترمربع از پالک  479   فرعی 
از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع الواسطه 
ارائــه قولنامه از مالک رســمی رمضان پیمانیفــر و مرضیه بزی ســند 103698 مورخ 
 78/12/17 دفترخانه 63 و سند 48118 مورخ 62/10/05 دفترخانه 62   مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

30- رای شماره 2114 مورخ 97/02/15  آقای عبداهلل مانده گاری اندانی  فرزند حسین   
بشماره کالســه 1935 و به شماره شناسنامه 58 صادره به شــماره ملی 1141573245  
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 160/90  مترمربع از پالک  330   فرعی از 111  
اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
سند 15580 مورخ 93/03/01 دفترخانه 301 و سند 11190 مورخ 92/04/02 دفترخانه 

322   مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
31- رای شــماره 2113 مــورخ 97/02/15  خانــم عصمــت یزدی خوزانــی  فرزند 
ابوالقاســم  بشماره کالســه 1933 و به شــماره شناســنامه 326 صادره به شماره ملی 
1141548674  نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 169/75  مترمربع از پالک  
330   فرعی از 111  اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان بخش 14حوزه ثبت ملک 
 خمینی شهر شــامل ســند 11190 مورخ 93/04/02 دفترخانه 322   مالحظه و محرز

 گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

32- رای شــماره 4550 مورخ 96/04/26  آقای رسول حاجیان ســه پله  فرزند حسین  
بشماره کالسه 0230 و به شماره شناســنامه 148 صادره به شماره ملی 1284387267  
نسبت به ششدانگ  یکباب مغازه و فوقانی به مساحت 68/50  مترمربع از پالک  62   فرعی 
از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 267 و 264 دفتر 236  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

33- رای شــماره 2077 مورخ 97/02/11  آقای علی اصغر کاظمــی اندانی  فرزند تقی  
بشماره کالسه 0143 و به شماره شناسنامه 1309 صادره به شماره ملی 1285635574  
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 274  مترمربع از پالک  808   فرعی از 112  
اصلی واقع در صحرای ماســه دانی  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

الکترونیکی 4028  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

34- رای شماره 2063 مورخ 97/02/10  خانم اقدس حاج حیدری ورنوسفادرانی  فرزند 
حاجی غفار  بشــماره کالسه 1387 و به شــماره شناســنامه 417 صادره به شماره ملی 
1140974890  نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 107/20  مترمربع از پالک  
258/3   فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 25280 مورخ 48/09/29 دفترخانه 61 و ارائه وکالتنامه از عزت ا... اصغری نژاد 
طی سند 25096 مورخ 48/07/14 دفترخانه 61 و سند 32479 مورخ 55/08/12 دفترخانه 

61  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

35- رای شــماره 2045 مورخ 97/02/10  آقای مجتبی افتادگان خوزانی  فرزند مهدی  
بشماره کالسه 1841 و به شماره شناسنامه 2015 صادره به شماره ملی 1141290911  
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 173/10  مترمربع از پالک  279   فرعی از 113  
اصلی واقع در بوستان سهم خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 3 دفتر 577   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

36- رای شماره 2046 مورخ 97/02/10  آقای محســن رضایی آدریانی  فرزند عباس  
بشماره کالسه 0129 و به شماره شناســنامه 691 صادره به شماره ملی 1142442071  
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 240  مترمربع از پالک  512   فرعی از 117  
اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 

8641  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

37- رای شــماره 2047 مورخ 97/02/10  خانم زهرا زمانی فروشانی  فرزند محمدعلی  
بشماره کالسه 0136 و به شماره شناسنامه 1485 صادره به شماره ملی 1141285290  
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 210/67  مترمربع از پالک  
157   فرعی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکــه وراه کوه  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 208199 مورخ 79/12/13 دفترخانه 77 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

38- رای شــماره 2048 مورخ 97/02/10  آقای حمیدرضا ســعیدی ورنوســفادرانی  
فرزند حسن  بشماره کالســه 0141 و به شماره شناســنامه 1488 صادره به شماره ملی 
1141114471  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 210/67  
مترمربع از پــالک  157   فرعی از 122  اصلی واقع در صحــرای بزمکه وراه کوه  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 110551 مورخ 77/12/24 دفترخانه 73 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

39- رای شــماره 6157 مورخ 96/12/21  آقای تقی عبداللهی  فرزند حسنعلی  بشماره 
کالسه 1455 و به شماره شناسنامه 729 صادره به شــماره ملی 1141084449  نسبت 
به 1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب گاراژ و مغازه  به مســاحت 435/30  مترمربع 
از پالک  178 و 181    فرعــی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکــه وراه کوه  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه فرم انحصار ورثه از حسنعلی عبداللهی ثبت 
 در صفحه 219 دفتر 608 و سند 63264 مورخ 62/02/19 دفترخانه 73  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

40- رای شــماره 6156 مورخ 96/12/21  خانم اعظم عبداللهی ورنوسفادرانی   فرزند 
حسنعلی  بشماره کالســه 1453 و به شــماره شناســنامه 3722 صادره به شماره ملی 
1141346230  نسبت به سه ربع دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب گاراژ و مغازه  به مساحت 
435/30  مترمربع از پالک  178 و 181    فرعــی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکه 
وراه کوه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه فرم انحصار ورثه از حسنعلی 
عبداللهی ثبت در صفحه 219 دفتر 608 و ســند 63264 مورخ 62/02/19 دفترخانه 73  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

41- رای شــماره 6155 مورخ 96/12/21  خانم فرزانه عبدالهی ورنوســفادرانی  فرزند 
حسنعلی  بشماره کالسه 1452 و به شماره شناســنامه 1130173089 صادره به شماره 
ملی 1130173089  نسبت به سه ربع  دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب گاراژ و مغازه  به 
مساحت 435/30  مترمربع از پالک  178 و 181    فرعی از 122  اصلی واقع در صحرای 
بزمکه وراه کوه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ارائه فرم انحصار ورثه 
از حســنعلی عبداللهی ثبت در صفحه 219 دفتر 608 و ســند 63264 مورخ 62/02/19 

دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

42- رای شماره 6154  مورخ 96/12/21  خانم فاطمه سلطان علیرضایی ورنوسفادرانی  
فرزند فتح اهلل   بشماره کالسه 1454 و به شماره شناســنامه 157 صادره به شماره ملی 
1140983164  نسبت به سه ربع دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب گاراژ و مغازه  به مساحت 
435/30  مترمربع از پالک  178 و 181    فرعــی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکه 
وراه کوه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه فرم انحصار ورثه از حسنعلی 
عبداللهی ثبت در صفحه 219 دفتر 608 و ســند 63264 مورخ 62/02/19 دفترخانه 73  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

43- رای شــماره 2037 مورخ 97/02/10  آقای جواد عبداللهی ورنوســفادرانی  فرزند 
حسنعلی  بشماره کالسه 1448 و به شــماره شناســنامه 17651 صادره به شماره ملی 
1140176056  نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب گاراژ و مغازه  به مساحت 
435/30  مترمربع از پالک  178 و 181    فرعــی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکه 
وراه کوه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه فرم انحصار ورثه از حسنعلی 
عبداللهی ثبت در صفحه 219 دفتر 608 و ســند 63264 مورخ 62/02/19 دفترخانه 73  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

44- رای شــماره 2036 مورخ 97/02/10  آقای امیر عبداللهی ورنوســفادرانی  فرزند 
حسنعلی  بشماره کالسه 1456 و به شــماره شناســنامه 22214 صادره به شماره ملی 
1140221701  نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب گاراژ و مغازه  به مساحت 
435/30  مترمربع از پالک  178 و 181    فرعــی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکه 
وراه کوه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه فرم انحصار ورثه از حسنعلی 
عبداللهی ثبت در صفحه 219 دفتر 608 و ســند 63264 مورخ 62/02/19 دفترخانه 73  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

45- رای شماره 2264 مورخ 97/02/17  خانم رضوان پریشانی  فرزند علیرضا  بشماره 
کالسه 1399 و به شماره شناسنامه 17234 صادره به شماره ملی 1142387062  نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 161 مترمربع از پالک  31   فرعی از 159  اصلی 
واقع در اراضی شمالی  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 100131 مورخ 
94/03/06  دفترخانه 46 و سند 73153 مورخ 88/09/11 دفترخانه 46  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

46- رای شــماره 1066 مورخ 97/01/30  آقای عبدالرضا رحمتی  فرزند رضا  بشــماره 
کالسه 2112 و به شماره شناسنامه 22435 صادره به شماره ملی 1140223925  نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 169 مترمربع از پالک  341   فرعی از 114  اصلی واقع 
در کهندژ  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 236455 مورخ 96/11/28 

دفترخانه 72  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

47- رای شــماره 2283 مورخ 97/02/19  خانم فرزانه ابراهیمیان خوزانی  فرزند مختار  
بشماره کالسه 0976 و به شماره شناســنامه 441 صادره به شماره ملی 1141665141  
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه 2 طبقه به مساحت 150  مترمربع از پالک  454   فرعی 
از 84  اصلی واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

98114 مورخ 76/03/22 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

48- رای شــماره 6119 مورخ 96/12/21  آقای امیر اصفهانی  فرزند محمود  بشــماره 
کالسه 1066 و به شماره شناسنامه 1130343936 صادره به شماره ملی 1130343936  
نسبت به ششدانگ  یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 296/10  مترمربع از پالک  9   
فرعی از 156  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ارائه گواهی 
انحصار وراثت از سند 18253 مورخ 47/05/04 دفترخانه 35 محمود اصفهانی مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

49- رای شماره 2250 مورخ 97/02/17  خانم رضوان طاهری  فرزند محمدعلی  بشماره 
کالسه 2147 و به شماره شناسنامه 708 صادره به شــماره ملی 1141720760  نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 211 مترمربع از پالک  364 و 365   فرعی از 115  
اصلی واقع در صحرای کهندژ  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 23436 
مورخ 96/01/29 دفترخانــه 73 و ثبت در صفحه 86 و 92 دفتــر 200 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

50- رای شماره 0999 مورخ 97/01/29  خانم فریبا حوازاده جوآبادی  فرزند حیدر  بشماره 
کالسه 1865 و به شماره شناسنامه 2814 صادره به شماره ملی 1141337142  نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 180 مترمربع از پالک  333   فرعی از 99  اصلی واقع 
در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 466 مورخ 81/08/16  

دفترخانه 126  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

51- رای شــماره 2181 مورخ 97/02/16  آقای علی مشــهدیان خوزانی  فرزند احمد  
بشماره کالسه 1849 و به شماره شناســنامه 168 صادره به شماره ملی 1141524929  
نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان تجاری و فوقانی مســکونی  به مساحت 293/55  
مترمربع از پالک  8   فرعی از 114  اصلی واقع در صحرای شــمس آباد بخش 14حوزه 
 ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحــه 286 دفتر 384  مالحظــه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

52- رای شماره 9355 مورخ 96/07/26  آقای احمدرضا مجیری اندانی  فرزند رمضانعلی  
بشماره کالسه 1039 و به شماره شناسنامه 14490 صادره به شماره ملی 1140518291  
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 215/44  مترمربع از پالک  499   فرعی از 
107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

11351 مورخ 93/01/28  دفترخانه 305  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

53- رای شــماره 2199 مورخ 97/02/16  خانم فرزانه مومنی  فرزند ســیاوش  بشماره 
کالســه 2167 و به شــماره شناســنامه 4623 صادره به شــماره ملی 1092130764  
نسبت به ششدانگ  یکباب ســاختمان  به مســاحت 75  مترمربع از پالک  319   فرعی 
از 157  اصلی واقع در علی اباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 
 31460و ثبــت در صفحه 451 دفتــر 33 صفحــه 407 دفتر 455 مالحظــه و محرز

 گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

54- رای شماره 2265 مورخ 97/02/17  آقای ابراهیم دشتبانی  فرزند عباسعلی  بشماره 
کالسه 1398 و به شماره شناسنامه 9379 صادره به شماره ملی 1142318567  نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 232 مترمربع از پالک  61   فرعی از 159  اصلی واقع 
در اراضی شمالی  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 229 دفتر 

25  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

55- رای شــماره 4664 مورخ 96/04/27  آقای محمود ترابی  فرزند علینقی  بشــماره 
کالسه 0346 و به شــماره شناسنامه 28 صادره به شــماره ملی 1092025944  نسبت 
به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ  یکباب خانه 2 طبقه به مســاحت 258  مترمربع از پالک  
219 فرعی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکه وراه کــوه  بخش 14حوزه ثبت ملک 
 خمینی شهر شــامل ســند 14416 مورخ 89/05/27 دفترخانه 301  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

56- رای شماره 4663 مورخ 96/04/27  خانم فاطمه ترابی میرآبادی  فرزند اکبر  بشماره 
کالسه 0345 و به شماره شناسنامه 2131 صادره به شماره ملی 1141120879  نسبت 
به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ  یکباب خانه 2 طبقه به مســاحت 258  مترمربع از پالک  
219 فرعی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکه وراه کــوه  بخش 14حوزه ثبت ملک 
 خمینی شهر شــامل ســند 14416 مورخ 89/05/27 دفترخانه 301  مالحظه و محرز

 گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

57- رای شــماره 2286 مورخ 97/02/19  آقای احمد میردامادی خوزانی  فرزند سیف 
اهلل  بشماره کالسه 2103 و به شماره شناسنامه 19 صادره به شماره ملی 1141433941  
نســبت به 2/5 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی  
به مســاحت 315/80  مترمربع از پــالک  1414 و 2870 فرعــی از 87  اصلی واقع در 
ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 7902 و ثبت 
در صفحه 506 دفتر 661 و دفتر 660 صفحه 542 و سند 7900 و صفحه 404 دفتر 708  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

58- رای شماره 2285 مورخ 97/02/19  خانم بهجت علوی سده  فرزند آقا جالل  بشماره 
کالسه 2104 و به شماره شناسنامه 121 صادره به شــماره ملی 1140968971  نسبت 
به 2/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 
315/80  مترمربع از پالک  1414 و 2870 فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 536 و 404 دفتر 660 و 711 و دفتر 
661  صفحه 509 و دفتر 661 صفحه 518 و دفتر 660 صفحــه 536  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

59- رای شــماره 2284 مورخ 97/02/19  خانم الله میردامــادی خوزانی  فرزند احمد  
بشماره کالسه 2102 و به شماره شناســنامه 184 صادره به شماره ملی 1141648687  
نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 
315/80  مترمربع از پــالک  1414 و 2870 فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوســفادران  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه407 دفتر 77 و ارائه قولنامه 
از بهجت علوی ثبت در صفحه 509 دفتر 661 و دفتر 661 صفحه 518 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

60- رای شماره 2438 مورخ 97/02/24  خانم آزیتا بقایی زاده زمانی  فرزند علی  بشماره 
کالسه 0117 و به شماره شناسنامه 5658 صادره به شماره ملی 0069290881  نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 255/98 مترمربع از پالک  443  فرعی از 84  اصلی 
واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند الکترونیکی 

6127   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

61- رای شــماره 2179 مورخ 97/02/16  خانــم زهرا حاجی کریمــی خوزانی  فرزند 
مصطفی  بشماره کالســه 2233 و به شــماره شناســنامه 5279 صادره به شماره ملی 
1142280829  نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 190/12 
مترمربــع از پالک  393  فرعــی از 118  اصلی واقــع در ورنوســفادران خوزان  بخش 
 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 407 دفتر 643   مالحظه و محرز 

گردیده است.
ادامه در صفحه 7
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الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
62- رای شــماره 2385 مــورخ 97/02/22  آقای امیرحســین حاجــی کریمی  فرزند 
مصطفی  بشماره کالسه 2231 و به شماره شناســنامه 1130081461 صادره به شماره 
ملی 1130081461  نســبت به 3 دانگ مشــاع از  ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 
190/12 مترمربــع از پالک  393  فرعــی از 118  اصلی واقع در ورنوســفادران خوزان  
 بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 8234    مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

63- رای شــماره 2423 مورخ 97/02/23  آقای رحیم مجیــری خوزانی  فرزند ابراهیم  
بشماره کالسه 0969 و به شماره شناسنامه 1085 صادره به شماره ملی 1140361503  
نسبت به ششدانگ  یکباب کارگاه به مســاحت 600 مترمربع از پالک  1047  فرعی از 
130  اصلی واقع در کوشک بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از 
مالک رسمی ملوک علیرضایی ثبت در صفحه  ثبت در صفحه 382 دفتر 182   مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

64- رای شماره 2414 مورخ 97/02/23  آقای ســیف اهلل امیری   فرزند حسن  بشماره 
کالسه 2189 و به شماره شناسنامه 851 صادره به شماره ملی 1285577272  نسبت به 
27/5 قفیز مشاع قطعه زمین کشاورزی دارای درخت خانه به مساحت 771/60 مترمربع 
از پالک  498  فرعی از 109  اصلی واقع در صحــرای درب آدریان بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی علی صفری طی سند 16381 مورخ 

20/01/25 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

65- رای شماره 2409 مورخ 97/02/23  خانم لیال ساداتیان  فرزند علی  بشماره کالسه 
1689 و به شماره شناسنامه 191 صادره به شماره ملی 1141238691  نسبت به ششدانگ  
یکباب زمین دارای اعیانی به مســاحت 461/74 مترمربع از پالک  115  فرعی از 119  
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی 
احمد و حسن و فتحعلی امیر یوسفی طی ســند 16643 مورخ 42/06/09 دفترخانه 35 
واقدس دباغی طی ســند 5022 مورخ 42/10/07 دفترخانه 59 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

66- رای شماره 2408 مورخ 97/02/23  خانم لیال ساداتیان  فرزند علی  بشماره کالسه 
1683 و به شماره شناسنامه 191 صادره به شماره ملی 1141238691  نسبت به ششدانگ  
یکباب زمین دارای اعیانی به مســاحت 491/88 مترمربع از پالک  115  فرعی از 119  
اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه 
از مالک رسمی احمد و حسن و فتحعلی امیر یوسفی طی سند 16643 مورخ 42/06/09 
دفترخانه 35 واقدس دباغی طی ســند 5022 مورخ 42/10/07 دفترخانه 59 مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

67- رای شماره 2416 مورخ 97/02/23  خانم الهام رشیدی  فرزند رشید  بشماره کالسه 
0127 و به شماره شناســنامه 15913 صادره به شــماره ملی 1142373861  نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 166/04 مترمربع از پالک  661  فرعی از 99  اصلی 
واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ارائه وکالتنامه 4846 
مورخ 90/12/14 دفترخانه 300 علی عسگر ده قلی محمود صالحی سند 55013 مورخ 

64/09/16 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

68- رای شماره 9354 مورخ 96/07/26  آقای احمدرضا مجیری اندانی  فرزند رمضانعلی  
بشماره کالسه 1038 و به شماره شناسنامه 14490 صادره به شماره ملی 1140518291  
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 142/80 مترمربع از پالک  498  فرعی از 
107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
ثبت در صفحه 169 دفتر 68 سند 5301 مورخ 94/03/11  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
69- رای شماره 2362 مورخ 97/02/22  خانم مرضیه کارخیران  فرزند مصطفی  بشماره 
کالسه 2210 و به شماره شناسنامه 153 صادره به شماره ملی 1140856332  نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 117/46 مترمربع از پالک  497  فرعی 
از 110  اصلی واقع در صحرای کک موش اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل ثبت در صفحه 590 دفتر 492  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

70- رای شــماره 2363 مورخ 97/02/22  آقای اصغر نــوروزی خوزانی  فرزند مرتضی  
بشماره کالسه 2211 و به شماره شناسنامه 19747 صادره به شماره ملی 1140197010  
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 117/46 مترمربع از پالک  
497  فرعی از 110  اصلی واقع در صحرای کک موش اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 13605   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

71- رای شماره 2902 مورخ 97/03/02  آقای محمد تقی اعتزازیان  فرزند رضا  بشماره 
کالسه 1215 و به شماره شناسنامه 55375 صادره به شماره ملی 1281650773  نسبت 
به ششدانگ  یکباب ویال  به مســاحت 5901  مترمربع از پالک  4  فرعی از 104  اصلی 
واقع در اصغرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 4 دفتر 69  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

72- رای شماره 3167 مورخ 97/03/05  آقای محمد علی نادری خوزانی  فرزند حسین  
بشماره کالسه 0239 و به شماره شناسنامه 7985 صادره به شماره ملی 1140333021  
نسبت به ششدانگ  یکباب مغازه و فوقانی به مســاحت 65/72 مترمربع از پالک  1810  
فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 

صفحه 535 دفتر 25   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

73- رای شماره 2905 مورخ 97/03/02  خانم گلتاج رشیدی  فرزند حاتم  بشماره کالسه 
0321 و به شماره شناسنامه 360 صادره به شماره ملی 1129208036  نسبت به ششدانگ  
یکباب خانه به مساحت 162/82 مترمربع از پالک  553  فرعی از 99  اصلی واقع در جوی 
آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی یداهلل حیدری 

ثبت در صفحه 185 دفتر 136    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

74- رای شــماره 0944 مورخ 97/01/29  خانم بتول مختــاری اندانی فرزند قنبر علی  
بشماره کالسه 1372 و به شماره شناســنامه 104 صادره به شماره ملی 1141584761  
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 269/55 مترمربع از پالک  14 و 16  فرعی 
از 111  اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل قرارداد واگذاری شهرداری طی ســند 114587 مورخ 83/01/11 و سند  56780 

مورخ 85/09/09 دفترخانه 63 و 46    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

75- رای شماره 2115 مورخ 97/02/15  آقای عبداله مانده گاری  فرزند حسین  بشماره 
کالسه 1936 و به شماره شناســنامه 58 صادره به شماره ملی 1141573245  نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 171/80 مترمربع از پالک  67  فرعی از 111  اصلی واقع 
در صحرای نخود جاری  اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 13737 

مورخ 86/07/28 دفترخانه 139    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

76- رای شــماره 2927 مورخ 97/03/02  خانم معصومه سلمانیان اندانی  فرزند عباس  
بشماره کالســه 2224 و به شماره شناسنامه 71 صادره به شــماره ملی 1141509865  
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 293 مترمربع از پالک  647 
و 648   فرعی از 107  اصلــی واقع در صحرای بابا فضلگاه  بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 44942 مورخ 61/12/26 دفترخانه 61 و ارائه قولنامه از حسین 
امامی سند 230957 مورخ 94/11/29 و ســند 2211244 مورخ 92/11/10  مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

77- رای شماره 2924 مورخ 97/03/02  آقای حسن کاظمی اندانی فرزند حسین  بشماره 
کالسه 1557 و به شماره شناسنامه 96 صادره به شماره ملی 1141480018  نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی  به مساحت 293 مترمربع از پالک  647 و 
648   فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ارائه قولنامه از سید رضا امامی و  ســند 44942 مورخ 61/12/26 دفترخانه 
61 و سند 230957 مورخ 94/11/29 و ســند 2211244 مورخ 92/11/10 دفترخانه 72  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

78- رای شماره 2814 مورخ 97/03/02  خانم مهین حاجی حیدری  فرزند حسن  بشماره 
کالسه 0202 و به شماره شناسنامه 332 صادره به شــماره ملی 1141027445  نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 205  مترمربع از پالک  331  فرعی از 82  اصلی 
واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 50978 مورخ 

94/12/26  دفترخانه 61    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

79- رای شــماره 2901 مورخ 97/03/02  آقای محمدرضا بیاتی  فرزند تقی  بشــماره 
کالسه 0247 و به شماره شناسنامه 1599 صادره به شماره ملی 1170660177  نسبت به 
ششدانگ  یکباب سوله به مساحت 450 مترمربع از پالک  1599  فرعی از 1170660177  
اصلی واقع در دستگرد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از جمال 
انتشــاری و محمد رفیع احمدی ثبت در صفحه 596 دفتر 668 و صفحه 467 دفتر 669  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

80- رای شماره 2886 مورخ 97/03/02  آقای علی آقامحمدی  فرزند مصطفی  بشماره 
کالسه 1631 و به شماره شناسنامه 12820 صادره به شماره ملی 1140126911  نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 180/38 مترمربع از پالک  749  فرعی از 158  اصلی 
واقع در صدرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی 

شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 142 دفتر 152    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

81- رای شــماره 5614 مورخ 96/12/10  آقای مهدی خجســته  فرزند احمد  بشماره 
کالسه 2037 و به شماره شناســنامه 93 صادره به شماره ملی 1141237466  نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 172/19 مترمربع از پالک  168  فرعی از 82  اصلی 
واقع در صحرای ســکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

30716 مورخ 89/08/03 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

82- رای شماره 2772 مورخ 97/03/01  خانم پروانه شاهین ورنوسفادرانی  فرزند عبداهلل  
بشماره کالسه 1635 و به شماره شناســنامه 368 صادره به شماره ملی 1141018748  
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 200/90 مترمربع از پالک  508 و 509  فرعی 
از 158  اصلی واقع در صدرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه 

از شهرداری خمینی شهر  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

83- رای شماره 2538 مورخ 96/10/13  آقای محمد عموتقی  فرزند حسینعلی  بشماره 
کالسه 1279 و به شماره شناسنامه 2311 صادره به شماره ملی 1141332094  نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 200 مترمربع از پالک  561 و 562   فرعی از 158  اصلی 
واقع در صدرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از شهرداری 
خمینی شــهر ثبت رد صفحه 172 دفتر 152 و صفحه 130 دفتر 152   مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

84- رای شماره 3096 مورخ 96/10/20  آقای رضا عسگری ورنوسفادرانی  فرزند شکراهلل  
بشماره کالسه 1439 و به شماره شناســنامه 323 صادره به شماره ملی 1140973959  
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 180/53 مترمربع از پالک  745  فرعی از 158  
اصلی واقع در صدرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 256 

دفتر 151   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

85- رای شماره 0646 مورخ 97/01/21  خانم ســمیه صرامی فروشانی فرزند رجبعلی  
بشماره کالسه 2256 و به شماره شناسنامه 1651 صادره به شماره ملی 1141253615  
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه 2 طبقه به مساحت 72 مترمربع از پالک  794  فرعی از 
107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 

سند الکترونیکی 10209  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

86- رای شماره 5226 مورخ 95/10/26  خانم فاطمه حاج هاشمی  فرزند عبداهلل  بشماره 
کالسه 2193 و به شماره شناسنامه 351 صادره به شماره ملی 1141064863  نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 97 مترمربع از پالک  350  فرعی از 116  اصلی واقع 
در صحرای پاگودالی ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
43359 مورخ 82/08/10 دفترخانه 46 و ســند 91836 مورخ 92/05/05 دفترخانه 46   

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

87- رای شــماره 2391 مورخ 97/02/22  خانم معصومه نجفی خوزانی  فرزند محمود  
بشماره کالسه 0091 و به شماره شناســنامه 815 صادره به شماره ملی 1141711494  
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 123/13 مترمربع از پالک  401  فرعی از 
107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
مع الواسطه از مالک رســمی رباب صرام ثبت در صفحه 251 دفتر 44  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

88- رای شماره 2188 مورخ 97/02/16  آقای رضا هوازاده جوآبادی  فرزند احمد  بشماره 
کالسه 1864 و به شماره شناســنامه 26 صادره به شماره ملی 1142189589  نسبت به 
ششدانگ  یکباب مغازه و طبقه فوقانی به مساحت 115/80 مترمربع از پالک  1039  فرعی 
از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از 
مالک رسمی مجتبی مویدی ثبت رد صفحه 142 دفتر 155  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
89- رای شماره 2903 مورخ 97/03/02  خانم زهرا قاســمی خوزانی  فرزند رحمت اله  
بشماره کالسه 1341 و به شماره شناسنامه 3002 صادره به شماره ملی 1141165805  
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 178/76 مترمربع از پالک  
247  فرعی از 82  اصلی واقع در فتح آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 

سند الکترونیکی 287  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

90- رای شــماره 2904 مورخ 97/03/02  آقای علیرضا کیانی خوزانی  فرزند سیف اله  
بشماره کالسه 1342 و به شماره شناسنامه 1621 صادره به شماره ملی 1141138514  
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 178/76 مترمربع از پالک  
247  فرعی از 82  اصلی واقع در فتح آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 

سند الکترونیکی 288  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

91- رای شــماره 2126 مورخ 97/02/15  خانم فاطمه شیروی خوزانی  فرزند مصطفی  
بشماره کالســه 0764 و به شماره شناسنامه 36 صادره به شــماره ملی 1141705699  
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 180 مترمربع از پالک  800/1  
فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 
217859 مورخ 92/04/10 دفترخانه 73 و سند 159507مورخ84/06/19 دفترخانه 73 و 

سند 121773 مورخ 73/09/07 دفترخانه 20   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

92- رای شماره 2125 مورخ 97/02/15  آقای عبدالرسول ریحانی خوزانی  فرزند قربانعلی  
بشماره کالسه 3624 و به شماره شناســنامه 353 صادره به شماره ملی 1141638071  
نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 180 مترمربع از پالک  800/1  
فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 

28978 مورخ 77/12/24 دفترخانه 46   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

93- رای شماره 2436 مورخ 97/02/24  خانم لیال شــومالی خوزانی  فرزند محمدعلی  
بشماره کالسه 2051 و به شماره شناسنامه 13104 صادره به شماره ملی 1142345378  
نسبت به 2/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 214/86 مترمربع از پالک  
299/1 و 299 و 298  فرعی از 115  اصلی واقع در صحرای کهندژ  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 457 و 448 دفتر 78 و ارائه قولنامه از سند 31318 
مورخ 89/09/0 دفترخانه 139 رمضانعلی پرنــده و رضا پرنده و ثبت در صفحه 411 دفتر 

141   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

94- رای شماره 2435 مورخ 97/02/24  آقای عبدالرضا پرنده خوزانی  فرزند علی اکبر  
بشماره کالسه 2048 و به شماره شناسنامه 2767 صادره به شماره ملی 1141196328  
نسبت به 3/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 214/86 مترمربع از پالک  

299/1 و 299 و 298  فرعی از 115  اصلی واقع در صحرای کهندژ  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 457 و 448 دفتر 78 از علی اکبر پرنده و ارائه 
قولنامه از مالک رسمی سند 31318 مورخ 89/09/07 دفترخانه 139 رمضانعلی پرنده و 
رضا پرنده و از حســن مختاری  ثبت در صفحه 411 دفتر 141  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

95- رای شــماره 2792 مورخ 97/03/02  آقای محســن خانی خوزانی  فرزند ابراهیم  
بشماره کالسه 1854 و به شماره شناسنامه 19160 صادره به شماره ملی 1140191144  
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 264/20 مترمربع از پالک  
120 فرعی از 84  اصلی واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 

شامل سند 14314 مورخ 94/07/05 دفترخانه 305   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

96- رای شماره 2791 مورخ 97/03/02  خانم آمنه امینی خوزانی  فرزند ابراهیم  بشماره 
کالسه 1855 و به شماره شناسنامه 477 صادره به شماره ملی 1141127083  نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 264/20 مترمربع از پالک  120 فرعی 
از 84  اصلی واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

150311 مورخ 83/01/09 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

97- رای شــماره 3281 مورخ 97/03/05  آقــای محمدعلی حاجی محمد هاشــمی  
فرزند قربانعلی  بشماره کالسه 2237 و به شماره شناســنامه 294 صادره به شماره ملی 
1141027062  نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان تجاری اداری  به مساحت 219/84 
مترمربع از پالک  1600 و 1599  فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 117180 مورخ 82/12/27 دفترخانه 63 و ثبت رد صفحه 

94 دفتر 1  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

98- رای شــماره 9754 مورخ 95/07/10  خانم نســرین ایمان  فرزند محمد  بشماره 
کالسه 1480 و به شماره شناسنامه 5699 صادره به شماره ملی 1750550271  نسبت 
به ششدانگ  یک درب باغ به مساحت 5928/20 مترمربع از پالک  8 فرعی از100 و 399 
فرعی از 98 فرعی از  100 و 98  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل سند 29082 مورخ 82/10/13 دفترخانه 61 و سند 4239 مورخ 31/11/22 دفترخانه 
63 و ســند 134755 مورخ 87/03/05 دفترخانه 63 و ســند 25564 مورخ 74/08/24 
دفترخانه 35 و سند 24121 مورخ 73/12/07 دفترخانه 35 وسند 32206 مورخ 35/06/06 
دفترخانه 61 و مع الولسطه از مالک رسمی محمود گلستانه    مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
99- رای شــماره 2193 مورخ 97/02/16  خانم زهره هوازاده جوآبادی  فرزند مرتضی  
بشماره کالســه 0080 و به شــماره شناســنامه 1130242137 صادره به شماره ملی 
1130242137  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 109/84 
مترمربع از پالک  402 فرعی از 111  اصلی واقع در صحــرای نخود جاری اندان بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 414 دفتر 471  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

100- رای شــماره 2192 مورخ 97/02/16  آقــای مجتبی هــوازاده جوآبادی  فرزند 
مصطفی  بشماره کالسه 0078 و به شماره شناســنامه 1130120651 صادره به شماره 
ملی 1130120651  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 109/84 
مترمربع از پالک  402 فرعی از 111  اصلی واقع در صحــرای نخود جاری اندان بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 414 دفتر 471  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

101- رای شماره 2314 مورخ 97/03/05  خانم ثریا طاهری ورنوسفادرانی  فرزند اکبر  
بشماره کالســه 0268 و به شماره شناسنامه 39 صادره به شــماره ملی 1141077582  
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 118/13 مترمربع از پالک  907 فرعی از 165  
اصلی واقع در شمال شهر بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 

1919   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

102- رای شــماره 3611 مورخ 97/03/06  خانم اعظم مهدی پور ورنوسفادرانی  فرزند 
غالمرضا  بشــماره کالسه 1629 و به شــماره شناســنامه 2657 صادره به شماره ملی 
1141195224  نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 200/90 مترمربع از پالک  
528 و 529 و 509 و 508  فرعی از 158  اصلی واقع در صدرآباد بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 469 و 455 و 73 

و 115 دفتر 153 و 149 و 195 و 150    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

103- رای شــماره 3650 مورخ 97/03/07  آقای میثم حاجیان ورنوســفادرانی  فرزند 
رمضانعلی  بشماره کالســه 1479 و به شماره شناســنامه 24318 صادره به شماره ملی 
1140234781  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 180 مترمربع 
از پالک  729 و 728  فرعی از 158  اصلی واقع در صدرآبــاد بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل مع لواسطه از مالکیت شــهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 541 و 

183 دفتر 157  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

104- رای شماره 3651 مورخ 97/03/07  خانم نجمه رفیعی فروشانی  فرزند اکبر  بشماره 
کالسه 1568 و به شماره شناسنامه 5957 صادره به شماره ملی 1142287602  نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 180 مترمربع از پالک  729 و 728  
فرعی از 158  اصلی واقع در صدرآباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع 
لواسطه از مالکیت شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 541 و 183 دفتر 157  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

105- رای شماره 2101 مورخ 96/09/27  خانم فاطمه حاجیان فروشانی  فرزند صفرعلی  
بشماره کالسه 1818 و به شماره شناســنامه 261 صادره به شماره ملی 1141655586  
نسبت به 2دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 290/80 مترمربع از پالک  
1827   فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 303274 مورخ 89/12/08 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

106- رای شــماره 6335 مورخ 96/05/29  آقای علیرضا عموچی  فرزند یداهلل  بشماره 
کالسه 1817 و به شماره شناسنامه 232 صادره به شماره ملی 1141026449  نسبت به 4 
دانگ  مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 290/80 مترمربع از پالک  1827   فرعی 
از 72  اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 303274 

مورخ 89/12/08 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

107- رای شماره 3627 مورخ 96/03/07  آقای سید حسینقلی دادور  فرزند رضا  بشماره 
کالسه 0294 و به شماره شناســنامه 14 صادره به شماره ملی 5559763640  نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 101/60 مترمربع از پالک  861   فرعی از 99  اصلی 
واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 173 دفتر 

511  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

108- رای شماره 3610 مورخ 96/03/06  آقای محمد علی حاجی حیدری ورنوسفادرانی  
فرزند حسین  بشماره کالســه 2225 و به شماره شناســنامه 458 صادره به شماره ملی 
1141006121  نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب کارخانه سنگبری به مساحت 
3789  مترمربع از پالک  297   فرعی از 117  اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 11140 و 11141 مورخ 32/12/17 و سند 41917 از 

حسین حاج حیدری  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

109- رای شماره 3609 مورخ 96/03/06  خانم زهرا توانایی مقدم  فرزند نوروز  بشماره 
کالسه 2227 و به شماره شناسنامه 261 صادره به شــماره ملی 1141022427  نسبت 
به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب کارخانه ســنگبری به مساحت 3789  مترمربع از 
پالک  297   فرعی از 117  اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل سند 41920 مورخ 62/04/06 دفترخانه 61  مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ چاپ نوبت اول: 1397/03/09
تاریخ چاپ نوبت دوم : 1397/03/23

م الف: 850 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر

ابالغ راي
3/244 شماره دادنامه:  9609970352401443 شماره پرونده: 9509980352400908 
شماره بایگاني شعبه: 951097 خواهان: آقاي مرتضي کاظمي ونهري فرزند براتعلي به 
نشاني استان اصفهان شهر اصفهان شهرک ولیعصر خ مشفق کاشاني فرعي 6 پالک بي 
74 کدپستي 8174753189 تلفن همراه 09133182737 ، خواندگان: 1- خانم ثنا مرداني 
فرزند مهدي 2- خانم ثمین مرداني فرزند مهدي 3- خانم شهناز بچااي زاده فرزند محمد 
4- خانم لیال مجیدي فرزند محمد علي 5- آقاي حسین مرداني فرزند نصراله همگي به 
نشاني مجهول المکان 6- آقاي امیدعلي قاســمي ورنامخواستي فرزند حسین به نشاني 
استان اصفهان شهرستان شاهین شهر و میمه شاهین شهر شهرک گلدیس فاز 3 خ ابوذر 
فرعي 2 غربي پ 42، 7- شــرکت تعاوني مســکن مرآتو و گروه هاي 44 و 55 توپخانه 
اصفهان با وکالت آقاي مهدي کریمیان محمدآبادي فرزند سهراب به نشاني اصفهان سه 
راه ســیمین خیابان جانبازان کوي ولیعصر خیابان هدایت مجتمع تجاري C غربي طبقه 
فوقانی واحد شش، 8- آقاي فرهاد مکوندي فرزند علي به نشاني استان اصفهان شهرستان 
شاهین شهر و میمه شاهین شهر شهرک گلدیس خ هشت بهشت غربي خ جنت فرعي 3 
غربي پ 1134 تلفن همراه 09392668087 ، خواسته ها: 1- الزام به ایفاي تعهد)مالي( 
مبني بر 2- مطالبه خسارت دادرسي، گردشــکار: دادگاه ختم رسیدگي را اعالم و به شرح 
زیرمبادرت به صدور راي مي نماید. راي دادگاه: در خصوص دادخواســت آقاي مرتضي 
کاظمي ونهري فرزند براتعلي به طرفیت 1- شرکت تعاوني مسکن مراتو و گروههاي 44 و 
55 توپخانه اصفهان با وکالت آقاي مهدي کریمیان محمدآبادي 2- فرهاد مکوندي فرزند 
علي 3- امید علي قاسمي ورنامخواستي فرزند حسین 4- لیال مجیدي فرزند محمد علي 
5- حسین مرداني فرزند نصراله 6- شهناز بچااي زاده فرزند محمد 7- ثنا مرداني فرزند 
مهدي 8- ثمین مرداني فرزند مهدي به خواسته الزام به ایفاي تعهد مبني بر انتقال امتیاز 
سه دانگ یک باب آپارتمان پروژه گل نرگس به انضمام خسارات دادرسي، خواهان توضیح 
داده اســت که امتیاز آپارتمان پروژه گل نرگس را بنا به قراردادهاي عادي 93/10/21 و 
92/11/8 خریداري نموده و از انتقال دهنده)مهدي مرداني( وکالت داشته که به جهت فوت 
وي وکالت منفسخ شده است و امکان انتقال مسیر نمي باشد نظر به مستندات ارائه شده و با 
توجه به قرارداد فروش به شماره 283-93/11/4 به تاریخ 93/10/21 که حکایت ازفروش 
سه دانگ از همین امتیاز توسط  آقاي فرهاد مکوندي به خواهان دارد و نظر به عدم دفاع 
موثر خواندگان، دادگاه مستدا به مواد 10 و 220 قانون مدني آقاي فرهاد مکوندي را ملزم 
به حضور در دفتر شرکت تعاوني مسکن مراتو و گروههاي 44 و 55 و توپخانه اصفهان و 
انتقال سه دانگ از امتیاز یک واحد آپارتماني از مجموعه آپارتمانهاي پروژه گل نرگس به 
شماره 711252 به خواهان مي نماید و از باب تسبیب در ورود خسارت دادرسي مشارالیه 
را به پرداخت 2/489/000 ریال بابت خسارات دادرسي در حق خواهان محکوم مي نماید. 
راي صادره نسبت به خوانده ردیف اول و خواهان حضوري و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم تجدیدنظر استان مي باشد و نسبت به خواندگان دیگر 
غیابي و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه و پس از آن و ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم تجدیدنظر استان مي باشد. م الف:4276 
شعبه 24 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع امور تجاري و بازرگاني شهرستان اصفهان )530 

کلمه، 5 کادر(  
ابالغ راي

3/245 شماره دادنامه:  9709970353000177 شماره پرونده: 9309980365601593 
شماره بایگاني شعبه: 951600 شــاکي: آقاي محمد علي اکبري فرزند ولي اله به نشاني 
شهرستان اصفهان خ معراج پل تمدن  ک شــهید بهشتي بن بست سپاس آخر کوچه سه 
گوش، متهم: آقاي حسین طاولي فرزند غریبعلی به نشاني فعال مجهول المکان ) محل 
سکونت: شــهریار خادم آباد بلوار رسول اکرم)ص( الله 3 شــرقی پ 6 طبقه 2 واحد 2(، 
اتهام:  کالهبرداري، گردشکار: دادگاه با بررسي محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور راي مي نماید. راي دادگاه: در خصوص اتهام آقاي حسین 
طاووســي دایر بر کالهبرداري به مبلغ یک میلیون و نهصــد و پنجاه هزار ریال موضوع 
کیفرخواست صادره از ســوي دادســراي عمومي و انقالب اصفهان و با عنایت به جمیع 
اوراق و محتویات پرونده و دالیل موجود از جمله شکایت شاکي آقاي محمد علي اکبري، 
مندرجات آگهي صورت گرفته در روزنامه، فیش واریزي شاکي، استعالم صورت گرفته و 
سایر قراین و امارات منعکسه در پرونده بزهکاري متهم را محرز و مسلم دانسته، مستندا به 
مواد یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري نامبرده را عالوه 
بر رد اصل مال) مبلغ فوق الذکر به شاکي( و معادل آن جزاي نقدي در حق صندوق دولت 
به تحمل یک سال حبس تعزیري محکوم مي نماید. راي صادره غیابي محسوب و ظرف 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در این مرجع و ســپس ظرف مدت مذکور قابل 
تجدیدنظرخواهي در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مي باشد. م الف:4267 شعبه 

104 دادگاه کیفري دو شهر اصفهان) 104 جزایي سابق( )249 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ راي

3/246 کالســه پرونــده 961418/13  مرجــع رســیدگي: شــعبه 13 شــوراي حل 
اختــالف اصفهــان، خواهــان: محمــود براتي بــه نشــاني اصفهان خ ســجاد بن 
بســت 42 منزل شــخصي محمود براتي، خوانده: حســین روشــن رخ یکتا به نشاني 
 مجهول المــکان، خواســته: تقاضــاي اســترداد مطالبــه مبلــغ 7/000/000 ریال 
) وجه واریزي کارت به کارت ( بانضمام هزینه هاي دادرســي تاخیر در تادیه، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طي تشریفات قانوني و اخذ 
نظریه مشورتي اعضا، قاضي شورا ختم رسیدگي را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راي مي نماید: راي قاضي شورا: در خصوص دعوي آقاي محمود براتي به طرفیت آقای 
حسین روشن رخ یکتا به خواسته تقاضاي استرداد مبلغ وجه 7/000/000 ریال وجه واریزي 
بانضمام مطلق خسارات دادرســي وتاخیر در تادیه با توجه به اوراق و محتویات تقدیمي 
از سوي خواهان مبني بر اینکه ادعادارد به صورت اشــتباهي مابقي را به حساب خوانده 
به شــماره 6037997152807757 واریز نمودم و این در حالي است که مي خواستم به 
شماره حساب خودم به شماره 6037997152807775 واریز نمایم تقاضاي رسیدگي دارد 
شورا نظر به مدارک ارائه شده از سوي خواهان از جمله کپي مصدق واریزي و استعالم از 
بانک که موید ادعا خواهان مي باشد و نظر بر عدم حضور خوانده و ارائه دلیل کافي شورا 
دعوي خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندا به مواد 198 و 515 و 522 قانون آیین 
دادرسي مدني حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 7/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 247/500 ریال هزینه دادرسي و هزینه نشــر آگهي با محاسبه اجرا و خسارت 
 تاخیر در تادیــه از تاریخ تقدیم دادخواســت 96/10/19 در حق خواهــان صادر و اعالم 
مي نماید راي صادره غیابي و ظرف بیست روز قابل واخواهي در همین شعبه و پس از 20 
روز قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم عمومي حقوقي اصفهان مي باشد. م الف:4311 

شعبه 13 حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان )311 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ تجدیدنظر

3/275 شماره ابالغنامه: 9610106795500517 شماره پرونده: 9509986795500627 
شماره بایگانی شعبه: 950627  ابالغ شــونده حقیقی: علی ارمون فرزند حسین، مدارک 
پیوســت: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای حســن آقاجانی به طرفیت شما نسبت به 
دادنامه 9609976795501372 صادره از این شــعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم تجدیدنظرخواهی به شما ابالغ می شود. مقتضی است حسب ماده 346 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده 
روز پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. در غیر این 
صورت پرونده به همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال می گردد. ضمنا به پیوست دادخواست 
تجدیدنظرخواهی/ فرجام خواهی و ضمائم )غیرمکانیزه( ارسال می گردد. توجه: پس از 
دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به 
صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به 
ثبت نام و مشــاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه 
جهت ورود به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به 
یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد 
قضائی مراجعه نمایید. م الف:5210 شــعبه25 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )207 کلمه، 2 کادر(  
احضار متهم

پرونــده:  شــماره   9710460365600003 درخواســت:  شــماره   3 /276
9709980365600101 شماره بایگانی شعبه: 970104 پیشنویس آگهی ابالغ محمدرضا 
حجاب فرزند عبدالرسول به اتهام خیانت در امانت و ... از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
970104 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 37 دادیاری دادسرای عمومی و 
انقالب جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه 
از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.  م الف:5217 شعبه 37 دادیاری 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان) مجتمع شهدای هفتم تیر( )118 کلمه، 1 کادر(  
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رهاسازی دلیجه 
درزیستگاه های طبیعی سمیرم

یک شهروند سمیرمی و دوستدار محیط زیست 
یک پرنده دلیجه آسیب دیده  را که دچار حادثه 
شــده بود، تحویل اداره حفاظت محیط زیست 

شهرستان سمیرم داد. 
نیروهــای یگان حفاظــت محیط زیســت این 
شهرســتان ضمن بررســی وضعیت جســمی،  
قدرت پرواز و اطمینان از ســامت پرنده آن را 
 در منطقه شکارممنوع حنا در طبیعت رهاسازی 

کردند. 
گفتنی اســت ؛ دلیجه پرنده ای شکاری از سرده 
شــاهین اســت که طول بدن این پرنده ۳۱ تا 
۳۷ ســانتی متر و وزن ۱۸۰ گرم است و بال های 
نوک تیــز و دم باریک، ایــن پرنــده را در زمره 

شاهین ها قرار می دهد.

اعتراض جمعی از دانشجویان 
دانشگاه کاشان

جمعی از دانشجویان دانشگاه کاشان در اعتراض 
به شــرایط نامناســب فرهنگی در مقابل دفتر 

ریاست تجمع کردند.
در این تجمع دانشــجویان با در دســت داشتن 
پاکاردهایی بــا مضامین »تــا زمانی که جواب 
نگیریم مطالبه گــر خواهیم بــود«،» این یک 
حرکت سیاســی نیســت ؛ مطالبه دانشجویی 
است« ، »ما اشــتباه کردیم که اعتماد کردیم« و 
»اجازه ندهید در محیط دانشگاه نسبت به حجاب 
اسامی بی توجهی کنند« ، خواستار پاسخگویی 
رییس دانشــگاه به این مسائل و برکناری معاون 

فرهنگی دانشگاه شدند.
الزم به ذکر اســت که  این تجمع دانشجویی در 

مقابله با بد حجابی صورت گرفته است.

یکروانشناس:
با کودکان قهر نکنید

یک روان شناس گفت:  تضاد رفتاری بین والدین و 
زندگی با پدر و مادری که سبک تربیتی متفاوتی 
دارند، چند شخصیتی بودن کودکان را به دنبال 
دارد. داشتن انتظاراتی خارج از توانایی، کودک را 

به سمت رفتار اشتباه سوق می دهد.
هورا چیت ساز اظهار کرد: بحث تربیت از ابتدای 
خلقت در بین انسان ها وجود داشته است. اولین 
ارتباط هر کــودک با خانواده شــکل می گیرد و 
کودک طوالنی تریــن رابطه را بــا خانواده خود 
برقرار می  کنــد.  به همین دلیــل خانواده نقش 
اساسی در تربیت کودکان دارد. با صنعتی شدن 
شــهر و افزایش مشــغله فکری و کاری والدین، 
رابطه فرزندان با خانواده کم رنگ  می شــود که 
همین، عامل فاصله بین نسل هاست؛ اما کم کردن 
 ساعات کاری  راه حل اصلی زدودن این فاصله ها

 نیست.
 وی ادامه داد: نوع و صمیمی بودن رابطه فرزندان 
با والدین شــاکله اصلی روابط کودک در سنین 
بزرگســالی با اطرافیان خود اســت. مادر نقش 
کلیدی در شکل گیری شــخصیت کودک دارد. 
کودک قبل از به دنیا  آمدن در دوره شکل گیری 
و دوران جنینی رابطه قوی با مادر برقرار می کند. 
پدر در کنار مادر نقش مکمل دارد. مســئله مهم 
و اساسی این است که والدین بدانند، زبان رفتار 
بســیار تاثیرگذارتر از زبان کام است و از طریق 
رفتار، آموزه هــای تربیتی را به کــودک منتقل 

کنند.
 این روان شــناس افــزود: والدین بایــد تربیت 
فرزندان را هدفمنــد پیش ببرند.  پــدر و مادر 
باید در ابتــدای تربیت فرزند خــود زمینه های 
توانمندسازی را مشــخص کنند. قانو نمند بودن 
در کنار انعطاف پذیری مقوله مهمی است. قانون 
 وضع شــده باید دارای انعطاف باشــد و عملی

 شود .
این روان شــناس با اشــاره به تعریــف لجبازی 
کودکان، افزود: والدین تصــور دارند انجام دادن 
کاری مخالف میل خودشــان، لجبازی است؛ در 
واقع لجبــازی زمانی اتفــاق می افتد که کودک 
با وجود اینکه می داند کاری اشــتباه اســت باز 
هم به انجــام دادن آن اصــرار دارد. والدین باید 
از تنبیه های جســمی پرهیز کننــد؛ البته قهر 
کردن با کودک هم اشــتباه اســت. بازه زمانی 
میان تنبیه و اشــتباه کودک نباید زیاد باشــد 
 چون کودک فراموش می کند به چه دلیل تنبیه

 شده است.

عکس  روز 

با 900 هزار تومان، راهی کربال شوید

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

شهرستان

روان شناسی

تولد شش قلوها از مادرجوان 
تبریزی

مادر ۲۳ ساله تبریزی در اولین زایمان خود 4 
دختر و ۲ پسر به دنیا آورد.

دادستاناصفهان:
دستگیری گروهی که قصد 

اخالل در نظام بانکی را داشتند
دادستان عمومی و انقاب اصفهان از دستگیری 
اعضای گروه هکری خبر داد که قصد اخال در 

نظام بانکی داشتند.
حســن رحیمی گفت: حســب گزارش های 
واصلــه از اداره اطاعات اســتان اصفهان یک 
گروه هکــری با همکاری دو نفــر از کارمندان 
یکی از بانک های اســتان اصفهان قصد نفوذ، 
خرابکاری و اختاس از حســاب مشتریان را 
داشتند که پس از صدور دستور قضائی، اعضای 
این گروه پیش از اقدام به هرگونه عمل مجرمانه 

دستگیر شدند.
دادســتان اصفهان تاکید کرد: افراد دستگیر 
شده اعتراف کرده اند که قصد داشتند با نفوذ به 
سیستم بانکی و دسترسی به اطاعات مشتریان 

اقدام به  اعمال مجرمانه کنند. 
به گفته دادستان اصفهان؛ ۹ نفر در این رابطه 
دســتگیرو تحت قرار موقت به زندان منتقل 
شــده اند تا تحقیقات تکمیلی پرونده صورت 

گیرد.

 ۳ رأس گاو شیری بر اثر برق 
گرفتگی تلف شدند

رییس شبکه دامپزشکی لنجان گفت: با گزارش 
دامدار روســتای هاردنگ از بخش باغبهادران 
درباره تلف شــدن مشــکوک ســه رأس گاو 
شیری،کارشناسان این شــبکه به محل اعزام 
و پس از بازرســی محل دامداری روستایی و 
بررسی الشه ها از نظر بیماری و محیط اطراف 

به مسمومیت مشکوک شدند.
طاهری با بیان اینکه پس از بررسی های دقیق 
الشه ها و محیط اطراف دام ها، علت تلف شدن 
دام ها جریان الکتریسته برق شهری مشخص و 
اعام شد، گفت: در این دامداری ستون آهنی 
در وسط آن قرار داشــت که به دلیل اختال 
سیم کشــی اطراف آن، برق دار شده و عواملی 
همچون خیس بودن بدن دام ها در اثر بارندگی 
 و خیس بــودن کف دامــداری ،موجب انتقال 
 جریــان الکتریســیته و بــرق گرفتگــی

 شده بود.
وی با بیــان اینکه بدن دام ها بــه جریان های 
الکتریکی حساس هستند، گفت: در این اتفاق 
سه رأس دام شــیری از یک دامدار روستایی 
بدون هیچ بیماری بر اثر بی احتیاطی تلف شد.  
دامداران باید نســبت به رعایت اصول ایمنی 
کامــل در دامداری ها به خصوص نحوه ســیم 
کشی برق اقدام کنند و دام های خود را تحت 

پوشش بیمه قرار دهند.

یک کشته در اثر برخورد وانت 
با موتورسیکلت

برخورد وانــت زامیاد با موتور ســیکلت، یک 
کشــته برجای گذاشــت. رییس مرکز اطاع 
رســانی پلیس اصفهان گفت:در محور بویین 
میاندشت یک وانت زامیاد با یک دستگاه موتور 
سیکلت تصادف کردند که در این حادثه راکب 
موتور ســیکلت در دم جان باخت. ســرهنگ 
جواد درســتکار افزود: کارشناســان علت این 
حادثه را بی توجهی راننده وانت به سمت جلو 

اعام کردند.

کشف بیش از 110 کیلوگرم 
تریاک و هروئین در اصفهان

رییس پلیس مبارزه با مــواد مخدر فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهان از کشف ۱۱۰ کیلو و 
4۰۰ گرم تریاک و هروئین در عملیات ماموران 

یگان تکاوری این فرماندهی خبر داد.
سرهنگ ســید تقی حســینی اظهار داشت: 
ماموران واحد رزمي یگان تکاوري با هوشیاري، 
دقت عمل و رصــد محورها و جاده های خاکي 
و بیابانی اســتان اصفهان موفق شدند در یک 
عملیات ویژه ۳ دســتگاه خودروی حامل مواد 

مخدر را شناسایی و متوقف کنند.

حوادث

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان از کمک بیش 
از سه میلیارد ریالی خیرین برای مددجویان این 

نهاد در ماه مبارک رمضان خبرداد.
مرضیه فرشاد با اشاره به تهیه بسته های غذایی 
و توزیع غــذا بین نیازمنــدان اظهارکرد: افزون 
بر ۹5 هزار نفر تحت پوشــش بهزیستی استان 
اصفهان هســتند که در ماه مبارک رمضان برای 
خانوارهای آنها بســته های غذایــی پیش بینی 

شده است.
وی افــزود: تاکنــون چهارهزار ســبدغذایی با 
مشــارکت بیش از ســه میلیارد ریالی خیرین 
تهیه و همچنین هزار پرس غــذای گرم در بین 
مددجویان این سازمان در استان اصفهان توزیع 

شده است.
فرشاد با اشــاره به تهیه ســبدهای غذایی برای 
تمامــی خانوارهای تحت پوشــش بهزیســتی 
اصفهان خاطرنشان کرد: کمک خیرین در تهیه 
این ســبدهای غذایی ضروری است که برای هر 
ســبد غذایی بیش از ۷۰ هزار تومان اعتبار الزم 

است.
وی به همکاری خیرین در ضیافت افطاری مراکز 
 نگهداری کــودکان و نوجوانان بدسرپرســت و 
بی سرپرست، اشاره و تصریح کرد: ضیافت افطار 
با حضور اســتاندار اصفهان در خانــه نگهداری 
کودکان بی سرپرســت انجام شــد که کودکان 
مراکز اســتان اصفهان در ایــن ضیافت حضور 

داشتند.

مدیرکلبهزیستیاستاناعالمکرد:

کمک سه میلیاردی خیرین برای مددجویان بهزیستی 
معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان 
گفت: در سال ۹6 اداره کل بهزیستی استان 4۲هزار 
و ۲۰۰ نفر مراجعه کننده در بحث اعتیاد داشته است 

که این افراد خدمات مختلفی دریافت کردند. 
محمد سعید محمدی اظهار داشــت: در اداره کل 
بهزیستی استان اصفهان تقریبا کلیه خدمات مورد  

نیاز برای پیشگیری و درمان اعتیاد ارائه می شود.
وی عنوان کرد: اداره بهزیستی استان اصفهان مراکز 
مختلفی را برای ارائه خدمات در نظر گرفته است که 
فرد معتاد با مراجعه به این مراکز طبق تشــخیص 
کارشناس و با توجه به مشــکل و وضعیتی که دارد 
به یکی از این مراکز که مناســب اوست، ارجاع داده 

می شود.
 معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان 
اذعان داشــت: حدود ۱۳۳ مرکز تحــت نظر اداره 
بهزیستی در حال فعالیت هســتند و در زمینه های 
مختلف خدمات ارائه می کنندکه دو مرکز با عنوان 
مرکز اجتماع درمان مدار یا »تی ســی« که در واقع 
یک مدل درمان اجتماع مدار اســت، یکی مختص 

خانم ها و دیگری مختص آقایــان در حال خدمات 
رسانی هســتند. در این روش درمانی از روش های 
تلفیقی اســتفاده می شــود که جنبه هــای روحی 
و روانــی و حمایت های اجتماعی بــرای مبتایان 
در آن مد نظر قــرار می گیرد. محمــدی بیان کرد: 
همچنین 6۰ مرکز ســر پایی یا نگهدارنــده با نام 
 »ام ام تــی«  در زمان مراجعه حضــوری معتادین 

خدمت رسانی انجام می دهند.

معاونپیشگیریادارهکلبهزیستیاستانمطرحکرد:

بهزیستی؛ سرپناهی برای معتادان بی خانمان

مدیرکل زندان های استان اصفهان گفت: در برنامه زنده تلویزیونی »یک شهر ضیافت« با کمک خداپسندانه 
استانداری و خیران ، ۲۸زندانی محکوم مالی با بیش از ۱۸۷میلیون تومان بدهی از بند رهایی یافتند.اسدا...
گرجی زاده افزود: در این برنامه ۱5زندانی محکوم مالی جرایم غیر عمد از زندان شهرستان فریدن بودندکه 
کمتر از یک ســال به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی در زندان حضور داشتند. این زندانیان کمترین بدهی با 
۱5میلیون ریال و بیشترین بدهی با ۲۰۰میلیون ریال داشــتند که با کمک ۱۱۰میلیونی شرکت ذوب آهن 

اصفهان، کمک خبرنگاران خبرگزاری صداوسیما و نمازگزاران مساجد اصفهان و خوراسگان آزادشدند.

آزادی ۲۸زندانی 
محکوم مالی با کمک 

خیران

مدیرکلزندانهایاستانخبرداد:

خبر

با مسئوالن

فیلمهاییکهمشــخصنیستپنهانیگرفته
شدهیانه،ازعمقفاجعهایدردلپایتختخبر
میدهند؛ازآنچهکهرسانههایخبریاینسو
وآنسویمرزها،ازآنباعنوانتجاوزبهگروهی
ازدانشآموزانپسریکدبیرستانیادکردهاند. 
اتفاق هولناکی که اول بار »خبرآنایــن« از آن پرده 
برداشــت. این خبرگزاری داخلی در گزارشی نوشت 
به مدارکی دســت پیدا کرده که نشان می دهد یکی 
از مسئوالن دبیرستان پســرانه مقطع متوسطه اول 
واقع در یک مجتمع آموزشــی غیرانتفاعی در منطقه 
۲ تهران، بــا اذیت و آزار جنســی گروهــی از دانش 
آموزان، باعث اعتراض شــدید و شــکایت پدر و مادر 
این بچه ها شــده اســت. فیلم های مربوط به جلسه 
پدر و مادرهای دانش آموزان با مسئوالن مدرسه هم 
 متاسفانه خبر »خبرآناین« را تایید کرده و بر آن صحه

 می گذاشت.
 مردی که در فیلم مشــغول توضیــح دادن به اولیای 
دانش آموزان برای آرام کردن آنهاست، در برابر خشم 
بی اندازه پدر و مادرهایی که به شدت عصبانی هستند، 
راه دررویی نــدارد و توضیحاتش هــم هیچ کس را 
آرام نمی کند. کســی که گویا معاون آموزشی منطقه 
است)آن طور که در فیلم و توسط مادر یکی از بچه ها 
عنوان می شود( و مدعی می شود که مدرسه و آموزش 
و پرورش خودشان در این پرونده شاکی هستند و پیگیر 
خواهند بود؛ اما مادر یکی از دانش آموزان با فریاد ضمن 
تکذیب این ادعا می گوید: »شاکی هستید ؟ پس چرا 

فانی به ما می گوید پیگیری نکنیم؟«
در فیلم دیگری که از اعترافات متهم به تجاوز جنسی 
منتشر شده، پدر و مادرهای عصبانی و خشمگین دلیل 
اقدامات متهم را جویا می شــوند آن هم در حالی که 
متهم که جوانی ۲۷ ساله است، مدعی می شود به هیچ 
کس تجاوز نکرده و همه چیز در حد »شــوخی« بوده 
است! یک شوخی مستهجن! صدای مادر یکی از دانش 
آموزان به گوش می رسد که با فریاد فحش می دهد . 
پدر و مادرها عصبانی هستند و مدام تکرار می کنند که 
بچه ها خودشان به اقدامات شنیع این مثا معلم اعتراف 
کرده اند؛ اما از آنها اصرار است و از متهم انکار. می گوید 
بچه ها به اتاقش می آمدند و به آنها فیلم مستهجن نشان 
می داده و بعد هم با هم شوخی می کردند! پدر یکی از 
بچه ها اما تاکید می کند که بچه ها گفته اند موضوع 

چیز دیگری بــوده و آنها را وادار مــی کرده با یکدیگر 
اعمال خاف و غیراخاقی انجام دهند و در طول سال 
هم دانش آموزان را آزار جنسی می داده است. متهم اما 
همه را تکذیب می کند. مدعی می شود نه صحنه ای از 
اعمال منافی عفت دیده و نه به کسی دست درازی کرده 
است.  یکی از اولیای دانش آموزان هم به »خبرآناین« 
گفته: پســر من از چند ماه پیش پرخاشگر و به شدت 
عصبی شــده بود و حتی ما تصور می کردیم او دچار 
بیماری شــده است. او را پیش پزشــک بردیم و روند 
درمان برای پرخاشــگری او ادامه یافت تا اینکه پسرم 

گفت در مدرسه چه بایی به سرش آمده است.
بچه هایی که به گفته پدر مادرهایشان در ایام نزدیک به 
انتخابات به جای آن که به فکر درس و امتحان باشند، 
تحت درمان روان شناسی هستند و از لحاظ روحی و 

روانی به شدت آسیب دیده اند. 
مدیر آمــوزش و پرورش منطقه ۲ شــهر تهران گفته 
که با اطاع از موضوع عمل غیراخاقی توسط یکی از 
نیروهای یکی از مدارس غیردولتی غرب تهران، هیئتی 

توسط آموزش و پرورش جهت رسیدگی تشکیل شد.
البته آقای مدیر از کلمه »آزار جنسی استفاده نکرده و 
تنها »تحریک شدن دانش آموزان« توسط کسی که به 
گفته کوهستانی، »یکی از نیروهای آزاد واحد آموزشی« 

بوده است، سخن گفته است. 
آن طور که مدیر آموزش و پرورش منطقه ۲ گفته این 
نیروی آزاد شاغل در مدرسه به عنوان معاون انضباطی 
جذب شده و عمل غیر اخاقی او در همان ابتدای اعام 
خبر با حضور بازرســین، رسیدگی و منجر به تشکیل 
پرونده قضائی شده و از حضور وی در مدرسه جلوگیری 
به عمل آمــده و همچنیــن حکم مدیر آموزشــگاه 

غیردولتی به حالت تعلیق درآمده است.
این خبر که توسط مسئوالن آموزش و پرورش منطقه 
۲شــهر تهران هم تایید شده اســت ، در یکی دوروز 
گذشته بازتاب زیادی در رسانه ها داشت. مردم شوکه 
شده اند و نمی دانند وقتی در مدرسه که محل تعلیم و 
تربیت است و همواره خانه دوم فرزندان این سرزمین و 
سنگری مطمئن برای بچه ها محسوب می شده، چنین 
اتفاقات تلخی رخ می دهد، پس باید به کدام نهاد برای 

سپردن بچه هایشان ، اعتماد کنند. 
 حاال پدر و مادرها کنار تمامی دغدغه هایشان باید از 
این پس نگران مدرســه فرزندان شان هم باشند . اگر 
 اتهام ثابت شود... دوست نداریم مدرسه جای ترسناکی

 باشد!

مدرسه جای ترسناکی نیست!
بهبهانهانتشارخبریهولناکدربارهتجاوزبهگروهیازدانشآموزانپسردریکدبیرستان؛

رییسجمعیتهاللاحمرشهرستاناصفهانخبرداد:
توزیع سبد غذایی از میالد امام حسن )ع( تا پایان شب های قدر

رییس جمعیت هال احمر شهرســتان اصفهان گفت: از میاد امام حسن )ع( تا پایان شب های قدر، سبد 
غذایی و غذای گرم توسط جمعیت هال احمر اصفهان میان نیازمندان توزیع می شود. شهریار انصاری با 
اشاره به طرح همای رحمت جمعیت هال احمر اظهار داشت: این طرح در حال اجراست و در هفته نخست 
۱5۰ سبد غذایی و ۱۰۰ پرس غذای گرم بین نیازمندان توزیع شده است. وی با بیان اینکه در مرحله اول 
توزیع، ۲5۰ سبد غذایی و غذای گرم به نیازمندان داده شده است، گفت: در حال حاضر در حال جمع آوری 
کمک ها و هدایای مردمی هستیم و از میاد امام حسن مجتبی )ع( تا پایان شب های قدر باز هم به نیازمندان 
شناسایی شده کمک خواهد شد. انصاری ادامه داد: پیش بینی ما این است که در شرق اصفهان، ورزنه، هرند، 

جرقویه و خوراسگان توسط خیران داوطلب عضو هال احمر، اطعام داشته باشیم. 

مدیرکلحجوزیارتاستاناصفهان:
با 900 هزار تومان، راهی کربال شوید

سفر اصفهانی ها در ماه مبارک رمضان به کربا، ارزان و کوتاه شد. مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با اشاره 
به اجرای طرح زیارت ارزان عتبات عالیات همزمان با ماه مبارک رمضان گفت: در این طرح، زائران می توانند 

با هزینه ای کمتر از ۹۰۰ هزار تومان راهی عتبات عالیات شوند.
غامعلی زاهدی افزود: هزینه سفر به کربا در ایام ماه میهمانی خدا، کاهش یافته و در این بین زمینه سفرهای 

6 روزه با هزینه پایین تر فراهم شده است.
وی ادامه داد: در ماه های عادی هزینه سفر به کربا به صورت زمینی یک میلیون و 4۰۰ هزار تومان بوده که 
به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافته است. زاهدی افزود: هزینه سفر هوایی کربا در زمان عادی دو 

میلیون تومان بوده و اکنون به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.

زینبذاکر

معاون پژوهشــی و امور دانشــجویی دانشــگاه فرهنگیان گفت: 
دانشــجویان دارای این ویژگی خوب هســتند که در همه برنامه 
فرهنگی، سیاســی و ورزشــی و موارد دیگر همگرایی داشته و این 
امر باعث افتخار است و در این بین یک نکته حائز اهمیت است که 
دانشجویان ما سیاسی هستند؛ اما سیاسی نه. کریمی در نخستین 
جشنواره تجلیل از فعاالن دانشجویی دانشگاه فرهنگیان اظهارکرد: 

فعاالن دانشجوی دانشگاه فرهنگیان در گروه های مختلف افتخار 
آفریدند و در سطح کشور و در هر جایی که حضور اصفهان موفق به 
کسب افتخار شده، در بین تشکل های اصفهانی حرف اول را زده اند.

وی با بیان اینکه استان اصفهان با برخورداری از 4۲ کانون فرهنگی 
و اجتماعی، ۱5 انجمن علمی، پنج هیئت مذهبی و مراکز بســیج 
دانشجویی، هیئت های مذهبی و همیاران سامت، شوراهای صنفی، 

دبیران کانون هــای فرهنگی، دبیران انجمن هــای علمی و مدیر 
مسئوالن نشریات و دبیران تشکل های جامعه  و انجمن اسامی و 
فعاالن دانشجویی در کشور سرآمد شده است، افزود: سال گذشته 
کانون رسانه شهید باهنر موفق به کسب رتبه دوم کشور، انجمن علمی 
فیزیک رتبه اول کشور، هیئت خادم شهدای باهنر رتبه اول کشور در  

بین ۹6 مرکز و استان را داشته که جای تقدیر را دارد.

معاونپژوهشیواموردانشجوییدانشگاهفرهنگیان:
دانشجویان سیاسی هستند؛ اما سیاسی کار نه!
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رد پای تغییرات اقلیمی در مسمویت قارچی
پیشنهاد سردبیر:

زل
من

کافه 

بهار بهترین فرصت برای تهیه شــربت توت فرنگی با 
میوه های تازه  است که در این فصل تولید می شود.

 مواد الزم:  توت فرنگی۲ کیلو،  آب  ۲ پیمانه، شکر ۲.۵ کیلو
شیوه تهیه: 

ابتدا توت فرنگی ها را تمیز بشویید و خشــک کنید؛  سپس کاسبرگ های توت فرنگی را  
جدا و آنها را از وسط نصف کنید. درون یک ظرف لعابی توت فرنگی ها را در یک ردیف بچینید 

و سپس در یک ردیف دیگر شــکر را بریزید؛ ظرف حاوی توت فرنگی ها را به مدت ۲۴ ساعت در 
درون یخچال قرار دهید. آنگاه توت فرنگی ها را روی حرارت گاز به مدت ۵ دقیقه بگذارید و بعد از 

تمیزی بریزید تا آب مدت زمان ذکر شــده، توت فرنگی ها را در درون پارچه سفید 
آنها خارج شود. سپس دو طرف پارچه را جمع کنید و آن 
را در درون ظرف لعابی قرار دهید و دو پیمانه آب درون 

ظرف لعابی بریزید و ظرف را  روی حــرارت گاز قرار 
دهید  تا شربت غلیظ شود.

سپس شربت را بعد از اینکه غلیظ شد در 
محل مناسبی قرار دهید تا خنک 

شود.

شربت توت فرنگی 

 یک عدد خرمای متوسط حدود ۲0 کالری انرژی در بدن تولید 
می کند؛ به همین دلیل مصرف خرما در افطار مناسب است، زیرا 

گرسنگی را فرو می نشاند.
دکتر »شکرا... سلمان زاده«  درخصوص فواید استفاده از خرما 
در ماه مبارک رمضــان، اظهار کرد: خرما میوه بســیار مغذی 
و کاملی اســت که به همراه شــیر یا آب جوش در زمان افطار 

می توان صرف کرد. 
وی افزود: خرما منبع بســیار خوب قند، فیبــر و کربوهیدرات 
اســت و در متون مذهبــی به عنــوان ماده غذایی مناســب 
افطار توصیه شــده اســت. ســلمان زاده تصریح کــرد: قند 
 موجــود در خرمــا زیــان قنــد موجــود در شــیرینی ها را 

ندارد. 
با مصرف خرما، ویتامین و نمک مورد نیاز بدن که طی ساعات 
روزه داری از دســت رفته و نیز انرژی مورد نیــاز بدن، تامین 
می شود. خرما سرشار از امالح آهن، پتاسیم، منیزیم، گوگرد، 
مس، کلسیم و فسفر، همچنین ویتامین های E، C، B است که 
برای عملکرد ماهیچه ها، ســاخت عضلــه، بافت های عصبی و 

پیشگیری از کم خونی موثر است. 
وی با بیان اینکــه فیبر موجود در خرما  بــرای بهبود عملکرد 
سیســتم گوارش و هضم مواد غذایی مفید است، تصریح کرد: 
این میوه در خنثی کردن اســید اضافی معده موثر اســت. از 
آنجا که ســاعات طوالنی روزه داری اســید زیادی معده باعث 
 ترش کــردن و دل درد می شــود، خوردن خرمــا التیام بخش

 خواهد بود.

فواید استفاده از خرما در ماه رمضان

براساس آخرین آمارهای ارائه شــده، درحال حاضر10 
استان کشور با »مسمومیت قارچ ها« روبه رو هستند و هر 
روز نیز به تعداد مســموم ها اضافه می شود. قارچ ها یکی 
از مواد خوراکی پرکاربرد در سفره های ایرانی و غذاهای 
ما هستند اما این روزها خبر مســمومیت و مرگ در اثر 
مصرف قارچ های سمی، نگرانی ها نســبت به این ماده 
غذایی را افزایش داده است. طی چند سال اخیر تبلیغات 
زیادی درباره استفاده از قارچ و فواید آن برای سالمتی در 
رسانه های مختلف مطرح شده و این تبلیغات، ایرانی ها 

را نسبت به مصرف قارچ تشویق کرده است.
 اگر چــه به تازگی به دلیــل افزایش مســمومیت ها و 
موارد منجر به فوت، هشدارهای جدی درمورد مصرف 
قارچ های موجود در طبیعت داده شــده اســت، اما تا 
پیش از این، خطر قارچ ها برای ســالمتی چندان جدی 
گرفته نمی شــد. قارچ هــا کالری و مقدار نمک بســیار 
کمی دارند، هیچ گونه چربی یا کلســترولی در آنها پیدا 
نمی شــود و گروهی از ویتامین ها و امالح معدنی مهم 
مانند سلنیوم، پتاســیم، ریبوفالوین، نیاسین، ویتامین 
D و … هم در قارچ ها وجود دارد.  قارچ ها به دلیل داشتن 
اسیدلینولئیک منبع غذایی خوبی برای پیشگیری از بروز 
سرطان سینه و پروستات قلمداد می شوند. بتاگلوکان، 
ترکیبی است که در بیشتر گونه های قارچ خوراکی پیدا 
می شود و به تقویت سیســتم ایمنی کمک می کند؛ در 
نتیجه مقاومت بدن در مقابل بیماری ها و عوامل آلرژی زا 

باال می رود.
 هر گیاه خوراکی ممکن اســت سمی باشد اما 

قارچ کشنده است!
حتمــا در خانه ســیب زمینی مانده دیده ایــد یا حتی 
گوجه فرنگی که اســتفاده نشــده اســت. این گیاهان 
دارای بخش های ســبزی هستند که ســمی بوده و در 

صورت مصرف، انسان دچار مسمومیت می شود. این نوع 
مسمومیت با مسمومیت های قارچی متفاوت است؛ این 
نوع مسمومیت همان ابتدا قابل کنترل بوده و می توان 
با درمان اولیه میزان مسمومیت را کاهش داد. درمورد 
 قارچ ها اما موضوع متفاوت اســت؛ مصرف بســیاری از

 قارچ ها برای بدن انســان مفید است اما نباید فراموش 
کرد که بسیاری از آنها نیز می تواند انسان را  از پا در آورد. 

 عالئم مسمومیت با قارچ سمی 
به هم خوردن سیســتم گوارش بدن، تهوع، اســتفراغ، 
اســهال و دل پیچه از بارزترین عالئم مسمومیت با قارچ 
است. همچنین گفتنی اســت تعریق نیز در کنار عالئم 

مغزی نظیر توهم، خواب آلودگی و تشنج عالئم دیگری 
است که به مسمومیت قارچ مربوط می شود. مسمومیت 
با قارچ بسیار خطرناک است؛ به طوری که عالئم دیررسی 
شامل مســمومیت کبدی، کلیوی یا آسیب های مغزی 
امکان دارد در روزها یا هفته های بعــد از مصرف قارچ 

سمی ظاهر شود.
 رد پای تغییر اقلیم در سمی شدن قارچ ها

برخی از افراد که با خوردن قارچ های جنگلی کارشــان 
به بیمارستان کشیده است می گویند؛ سال هاست از این 
قارچ ها استفاده می کنند و تا کنون مشکلی نداشته اند. 
به گفته یک کارشناس جهاد کشاورزی، تغییرات دمایی 

محسوسی که امسال رخ داده است در سمی شدن قارچ ها 
بی تاثیر نیست؛ زیرا مواد مؤثری که در گیاهان مختلف 
وجود دارند با تغییر رطوبت و دمــای محیط تغییر پیدا 
می کنند و ممکن است ترکیبات شــان برای بدن انسان 
مضر شود. به گفته این کارشناس در سال جاری زراعی 
ما شاهد پاییز خشک و زمستان گرم بودیم؛ در بهمن ماه 
ســال گذشــته، افزایش 8 درجه ای دما را شاهد بودیم 
و در فروردین امسال نیز شــاهد کاهش دمای شدید با 
ورود جبهه سرد قطبی از ســیبری بودیم؛ به طوری که 
در مزارع کشاورزی دما به 13 درجه زیر صفر رسید که 
این مســئله می تواند موجب ایجاد تغییرات شیمیایی 
در گیاهان شــود. یکی از دالیل رشــد قارچ های سمی 
و به تبع آن باال رفتن مســمومیت های ناشی از مصرف 
آنها، به دلیل باران های بهاری، ایجاد رطوبت درمراتع و 
افزایش رشد قارچ ها و سبزیجات کوهی است که امسال 
 این بارش ها به نسبت ســال های قبل افزایش بیشتری

 داشته است.
هشدارها جدی است قارچ فله استفاد نکنید

شناســایی قارچ سمی از غیرســمی کار دشواری است. 
»جالل الدین میرزای رزاز« رییــس انجمن تغذیه ایران 
می گوید: قارچ های سمی از روی ظاهر  قابل شناسایی 
نیستند. قارچ شناسان  با سابقه نیز ممکن است از روی 
ظاهر یک قارچ بگویند ســمی نیست، اما همان قارچ در 
آزمایشگاه سمی شناخته شــود. بر همین اساس همه 
قارچ ها از نظر ما ســمی هســتند؛ مگر اینکه خالفش 
ثابت شود. بر همین اساس کارشناسان وزارت بهداشت 
هشــدار داده اند که مردم از مصرف قــارچ های فله ای، 
قارچ های خودرو و قارچ هایی که از ســوی روســتاییان 
در بازارهای محلی به فروش می رســد، به  شدت پرهیز 
کنند و قارچ مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و به صورت 
بسته بندی های بهداشتی تهیه نمایند که دارای عالمت 

»سیب سالمت« است.

  خطر در کمین مصرف کنندگان قارچ های وحشی و فله ای است؛  

رد پای تغییرات اقلیمی در مسمویت قارچی

درست است که آفتاب یکی از مهم ترین منابع تامین 
ویتامینD اســت؛ به همین دلیل خیلی از افراد برای 
تامین این ویتامین در معرض آفتاب می نشــینند و 
زل می زنند به آسمان تا ویتامینD الزم بدن شان را 
جذب کنند. از مزایای ویتامین D و اینکه اگر نباشد چه 
بالیی سر بدن می آید، شاید اطالع کافی نداشته باشید؛ 
دیابت، حمله قلبی، ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن و 

... جزو عوارض کمبود این ویتامین است.  
کمبود ویتامین Dیکی از شایع ترین نمونه های کمبود 
مواد مغذی است و به علت طوالنی بودن، زمان بروز 
عالئم کمبود این ویتامین، گاه تشخیص این مشکل تا 

سال ها به تعویق می افتد. 
کمبود این ویتامین برای برخی افراد خطر جدی تری 
اســت؛ ازجمله افراد ســالخورده. مطالعات متعدد 
نشــان داده کمبود ویتامیــنD با حملــه  قلبی و 
دیابت)Diabetes( نوع 1 و ۲ و بیماری هایی همچون 
زوال عقل)دمانــس( و بیماری تصلــب چند بافتی 
)ام. اس( همراه می شود. کمبود این ویتامین می تواند 
طیف وســیعی از اختالالت متابولیکی استخوان، از 
نرمی اســتخوان گرفته تا پوکی را در سنین مختلف 

در پی داشته باشد.
مراقب باشید مسموم نشوید! 

ایــن ویتامیــن در تکامــل 
سیســتم اســکلتی 

اســتحکام  و 
ن ها  ســتخوا ا

مهمی  نقش 
در  دارد. 
کشــور ما 

قطره مکمل ویتامین توسط مراکز بهداشتی به صورت 
رایگان دراختیار نوزادان قرار می گیرد. پرســنل این 
مراکز آموزش های الزم را درمورد میزان و نحوه تجویز 
آن به والدین می دهند؛ اما از آنجاکه مصرف سرانه شیر 
و میوه در کشــور ما پایین تر از میزان موردنیاز است، 
آمار مبتالیان به کمبود ویتامینD چه در آقایان و چه 
خانم ها بسیار باالســت؛ برای همین توصیه می شود 
افراد ضمن مشاوره با پزشک خانواده خود از مکمل های 
این ویتامین اســتفاده کنند. البتــه تاکید می کنم 
استفاده نادرســت از این مکمل ها می تواند عوارضی 

نظیر مسمومیت با ویتامین را به همراه داشته باشد.
زیاده روی نکنید تا چاق نشوید! 

تخم مرغ، شیر، کره، پرتقال و برخی مغزها جزو منابع 
این ویتامین به شــمار می آیند که توصیه می شــود 
به ویژه در ســنین رشد در ســبد مصرفی نوجوانان 
گنجانده شوند. اما بیشتر این منابع جزو خوراکی های 
چرب به شــمار می آیند و میزان بــاالی مصرف آنها 
به نحوی که بیشتر از نیاز باشد، می تواند عوارضی مثل 
اضافه وزن و چاقی را به دنبال داشــته باشد؛ به همین 
دلیل می توان گفت در کنــار موادغذایی، تابش نور 
آفتاب مطمئن ترین و ارزان تریــن روش تامین این 

ماده حیاتی است.
 در کــدام منطقــه زندگی 

می کنید؟ 
پس از تابش این نور بر سطح پوست، 
فعل و انفعاالتی در سلول های پوست 
رخ می دهــد و ماده کلســترول طی 
این واکنش ها به ویتامینD3 تبدیل 

می شود. اگر فرد در مناطقی 

زندگی می کند که پرتو خورشید در تمام طول سال 
فراوان است، احتماال با خارج شدن از منزل طی روز 
می تواند ویتامیــن D موردنیاز بــدن را تامین کند. 
البته برای جذب باید بخش زیادی از دســت و پا در 
معرض نور خورشــید قرار گیرد و اگــر فقط صورت 
و دست ها در معرض نور باشــد، ویتامین Dچندانی 
تولید نخواهد شد، اما اگر فردی در مناطق کم آفتاب 
و سردســیر زندگی می کند، تامیــن ویتامینD از 
این راه ناکافی اســت و باید به استفاده از مکمل های 
 حاوی این ویتامیــن و غذاهای سرشــار از آن روی

 بیاورد.
ماهی بخورید 

از میان مــواد غذایــی، ماهی آزاد و ســالمون جزو 
خوراکی های غنی از ویتامینD محسوب می شوند؛ 
به همین دلیل به والدین توصیه می شود با قرار دادن 
ماهی در سبد مصرفی منزل، ذائقه فرزندان خود را به 
 Dمصرف ماهی عادت دهند تا از فواید تامین ویتامین

بیشتر بهره مند شوند. 
برای تامین ویتامینD از ماهی، باید یک روز در میان 
از آن اســتفاده کرد ولی فقط یک قاشق غذاخوری 
روغن کبد ماهی حاوی دو برابر میزان روزانه  موردنیاز 

بدن است.
ســفیده  تخم مرغ مقدار اندکی از ایــن ویتامین را 

داراست. 
برخی قارچ ها هم مقدار اندکی از این ویتامین را دارند. 
جذب ویتامینD با ضدآفتــاب یا بدون 

ضدآفتاب؛ مسئله این است! 
درصورت اســتفاده از عینک یا ضدآفتــاب، تولید 
ویتامین Dبــه حداقل و گاهی به صفر می رســد که 

همین موضوع باعث شده تردیدهایی درباره استفاده 
از ضدآفتاب برای مقابله با سرطان پوست به وجود آید. 
اســتفاده از ضدآفتــاب باعــث کمبــود ویتامین 
Dدر بدن خواهد شــد و عدم اســتفاده از آن باعث 
بروز بیماری های دیگر) ازجمله تســریع و تشــدید 
فرآیند پیری پوســت، ایجــاد لکه هــای آفتابی بر 
 سطح پوست و ایجاد ســرطان های مختلف پوستی(

 می شود.
 به زنان باردار و شــیرده نیز توصیه می شود، روزانه 
حداقل به مدت 10دقیقه دســت و صــورت خود را 
در معرض نور مســتقیم خورشــید قــرار دهند. در 
شــرایط آب و هوایی ایران، اســتفاده از ضدآفتاب 
با فاکتــور محافظتــی برابر یــا بیــش از 30 برای 
محافظــت از پرتوهای ماوراءبنفش ضروری اســت 
 و اســتفاده از آن باید هر ســه تا چهار ساعت یک بار

 تمدید شود.  
نکته دیگر این اســت زمانی که از ضدآفتاب استفاده 
می کنید، باید به اندازه ای روی پوست بزنید که کامال 
پوست را بپوشــاند. ضدآفتاب باید به قدری استفاده 
شــود که یک الیه نازک روی پوست تشکیل دهد و 
بتواند اثر محافظتی خود را به طور کامل اعمال کند. 
فراموش نکنید که خانم ها بایــد ضدآفتاب را بعد از 
آرایش روی پوست خود بزنند؛ چراکه اگر مواد آرایشی 
برپایه آب یا چربی باشد روی تاثیرگذاری ضدآفتاب اثر 
می گذارد. همچنین اگر تعرق زیادی دارید یا دائما با 
آب در تماس هستید توصیه می شود ضدآفتاب خود 

را تمدید کنید.

چگونه ویتامین D جذب کنیم

معاون وزیر جهادکشاورزی اعالم کرد: آرد باید مستقیما در تولید 
نان مورد اســتفاده قرار گیرد و هرگونه افزودنی مانند ســبوس، 
غیرقانونی و غیربهداشتی بوده و مردم نباید بخرند؛ زیرا گاهی اوقات 

از سبوس دامی در پخت نان استفاده می شود. 
بسیاری از نانوایی ها به ویژه ســنگک و بربری، سبوس را به عنوان 
یکی از ویژگی های افزودنی به نان تبلیغ کــرده و آن را گران تر به 

مردم می فروشند.
 »یزدان سیف« مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران  در این باره 
گفت: سبوس حتی اگر خوراکی و مورد استفاده برای مصرف انسانی 

باشــد چندان خاصیتی به غیر از فیبر که به گوارش انسان کمک 
می کند، ندارد و این ماده خوراکی برای مناطقی اســت که مردم 
چندان میوه مصرف نمی کنند، نه ایرانی ها که با میوه سیر می شوند.

 وی افزود: در کشور اروپایی ســبوس چندان مصرف ندارد و این 
نشــان می دهد که این ماده غذایی چندان ارزشمند نیست. البته 
متاسفانه در برخی از موارد مشاهده شــده که از سبوس دامی در 
نانوایی ها استفاده می شــود که نه تنها هیچ خاصیتی ندارد، بلکه 
مضر اســت و با این کار ســم وارد بدن خودمان می کنیم؛ چرا که 
همه سموم، فلزات سنگین و باقی مانده های شیمیایی روی سبوس 

دامی می نشیند و با مصرف آن به سالمت خودمان آسیب می زنیم.
مدیرعامل شــرکت بازرگانی دولتی ایران با بیــان این که هرگونه 
افزودنی به غیر افزودنی های مجاز در پخت نــان ممنوع و تخلف 
است، ادامه داد: اگر نان سبوس دار استاندارد در کشور بخواهد تولید 
شود باید آن سبوس در کارخانه به آرد اضافه شود که با شست وشو 
و گرفتن مواد مضر بتوان سبوس سالم و مفید به سبد مواد غذایی 

مردم اضافه کرد.
سیف تصریح کرد: رواج پیدا کردن مصرف سبوس در کشور حاصل 
تبلیغات نادرست و زیادی است که خودمان در جامعه رواج داده ایم 

و در نتیجه آن مردم تصور می کنند، سبوس دوای شفابخشی است 
که حاضر هستند بابت آن پول اضافه پرداخت کنند.

 ســبوس در کشــور ما به ویژه در پخت نان هایی که تخمیر کامل 
در آنها انجام نمی شــود، نه تنها فایده ندارد بلکه زیان آور اســت 
چراکه اگر سبوس تخمیر نشــود ماده ای به نام فیتاز در آن تبدیل 
به اســید فیتیک می شــود. معاون وزیر جهاد کشــاورزی گفت: 
 D اسیدفیتیک موجود در این نان ها سبب می شود جذب ویتامین
 و کلسیم در بدن مختل شده و قد کسانی که آن را مصرف می کنند

 کوتاه شود.

نان سبوس دار نخرید!

هنگام پیاده روی آدامس بجوید
در تحقیقات بسیاری، تاثیر جویدن آدامس هنگام استراحت برای ســالمتی مورد مطالعه قرار گرفته است. 
گروهی از محققان ژاپنی به طور ویژه تاثیرات آدامس جویدن را هنگام ورزش کردن بررسی کردند؛ یافته های 
به دست آمده نشان داد جویدن آدامس هنگام پیاده روی عملکرد جسمی و روان شناختی را به خصوص در 
مردان مسن و میانسال بهبود می دهد. در این بررسی ۴6 زن و مرد ۲1 تا 69 ساله به صورت اتفاقی در دو گروه 

جداگانه جای گرفتند. 
از افراد گروه نخست درخواســت شــد برای مدت 1۵ دقیقه با ســرعت طبیعی پیاده روی کرده و همزمان 
آدامس بجوند. همچنین افراد گــروه دوم بدون جویدن آدامــس در همین مدت زمان پیــاده روی کردند. 
محققان ضربان قلب شــرکت کنندگان در زمان اســتراحت و پیاده روی و مســافت راه رفته را اندازه گیری 
کردند و مجموع انرژی مصرفی هنگام پیاده روی محاســبه شــد. محققان دریافتنــد میانگین ضربان قلب 
هنگام پیاده روی در افراد گروه نخســت باالتر بوده است و مردان مسن و میانســال در گروه نخست نسبت 
به شــرکت کنندگان گروه دوم،  تاثیرات مثبت بیشــتری را دریافــت کرده اند. به گــزارش مدیکال دیلی، 
محققان با بیان اینکه الزم اســت بــرای تعیین مکانیزم این تاثیرگذاری تحقیقات بیشــتری انجام شــود، 
 اظهار داشــتند: جویدن آدامس به انطباق ریتم قلب و ریتم لوکوموتور )دستگاه ماهیچه ای اسکلتی( کمک 

می کند؛ فرآیندی که در میان افراد مسن نسبت به جوان ترها بیشتر دیده می شود.

پریسا سعادت
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هدیه جالب خالق کارتون 
فوتبالیست ها به »اینیستا«

انیمیشن ســاز معروف ژاپنی به شیوه ای جالب 
ورود کاپیتان ســابق بارســلونا را به کشورش 
خوشامد گفت. تاثیر ورود 
»آندرس اینیســتا« 
به فوتبــال ژاپن و 
قراردادی که میان 
او و تیــم فوتبال 
ویسل کوبه جی لیگ 
منعقد شد، رفته رفته 
تاثیر خود را بر مردم این کشور 
می گذارد. از جمله افرادی که از ورود ستاره سابق 
بارســلونا به ژاپن هیجان زده و خوشــحال شد 
»یوئیچی تاکاهاشــی« خالق انیمیشن محبوب 
»فوتبالیست ها« اســت که با اهدای دو تابلوی 
کاریکاتور از اینیســتا با پیراهن تیم  قدیم و تیم 
جدیدش، به او خوشامد گفت. پست تاکاهاشی 
خطاب به اینیستا، در توئیتر با عنوان »به جی لیگ 
خوشــامدی« از ســوی بیش از 17 هزار کاربر 
پسندیده و بازنشــر داده شده اســت که نشان 
دهنده تاثیر ورود ســتاره تیم ملی اســپانیا به 

فوتبال ژاپن است.

ستایش ستاره پرتغالی 
منچسترسیتی از »کی روش«

»برناردو سیلوا« هافبک تیم   ملی فوتبال پرتغال 
که در منچسترســیتی بازی می کنــد، درباره 
تیم های هم گروه کشورش 
در گفت وگویی که با 
مجله رکورد پرتغال 
داشت، اظهار کرد: 
کار سختی در گروه 
خود داریم؛ تیم   ملی 
 فوتبال اسپانیا یکی از

شانس های اصلی کسب عنوان  
قهرمانی در جام جهانی 2018 روســیه است و 

بازی سختی برابر این تیم پیش رو داریم.
او ادامه  داد: تیم   ملــی فوتبال مراکش نیز تیمی 
بســیار قوی اســت. من در فوتبال فرانسه بازی 
کرده ام و بازیکنان مراکشی را به خوبی می شناسم. 
آنها توانایی باالیی دارند و در نهایت اینکه هدایت 
تیم   ملی فوتبال ایران را هم مربی سرشناسی به 
نام »کارلوس کی روش« بر عهده دارد که به خوبی 

فوتبال پرتغال را می شناسد.

رسیدن ژیرو به رکورد زیدان 
و پالتینی

تیم   ملی فوتبال فرانســه موفق شد در دیداری 
دوستانه با دو گل ایرلند را شکست دهد. »اولیویه 
ژیرو« موفق شد در 72 
بــازی خــود برای 
تیم   ملــی فوتبال 
فرانســه ســی و 
یکمیــن گل خود 
را به ثمر برســاند تا 
به دو رکورد بازیکنان 
اسطوره ای فرانسه برســد. او با 72 بازی ملی به 
رکورد بازی های ملی »میشل پالتینی« رسید و با 
زدن ۳1 گل ملی خود به رکورد »زیدان« در تیم 
ملی خروس ها دست یافت. ژیرو بعد از ثبت این 
رکورد گفت : فرصت های زیادی برای گلزنی برابر 
ایرلند نداشتم و خوشــحال هستم که از معدود 
فرصت ها استفاده کردم و تیمم را به گل رساندم. 
خوشبختانه در این بازی از همان ابتدا عملکرد 
خوبی داشتیم و بازی را به تسلط خود در آوردیم. 
این پیروزی روحیه تیــم را برای جام جهانی باال 
خواهد برد. هر چند باید گل های بیشتری را به 

ثمر می رساندیم.

ماریوس ولف؛ نخستین خرید 
تابستانی دورتموند

»ماریوس ولف« با امضای قرارداد به تیم فوتبال 
بورســیادورتموند پیوست تا نخســتین خرید 
تابســتانی تیم زردپوش 
آلمانی لقــب گیرد.
ماریــوس ولف 2۳ 
ساله که موفق شد 
با تیــم آینتراخت 
فرانکفورت، قهرمان 
جــام حذفــی آلمان 
شود، شــش گل توانست به 
ثمر برساند و یازده پاس گل را ثبت کند. در نهایت 
بعد از فصل خوبی که ماریوس ولف با آینتراخت 
فرانکفورت داشــت، این بازیکن به تیم فوتبال 
بورســیادورتموند پیوســت. ولف بعد از امضای 
قرارداد با بورسیادورتموند، گفت : خیلی خوشحال 
هســتم که به تیم بزرگی همچــون دورتموند 
پیوســته ام. هدف ام این است که بتوانم در اینجا 
قهرمانی را به دست بیاورم و روزهای خوبی را در 

کنار تیمم تجربه کنم.

روزگارسیاهستارهها

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

ســایت باشــگاه خبرنگاران در گزارشــی از بازیکنانی نام برده 
که شــانس زیــادی بــرای قــرار گرفتــن در لیســت نهایی 
تیم ملی ندارند. براســاس ادعــای این ســایت، احتمال حذف 
»روزبه چشــمی«  در حالی وجــود دارد که کــی روش اعتقاد 
 ویژه ای به او دارد و خیلی بعید اســت بخواهد این بازیکن را کنار

بگذارد.

چشمی، جایی در فهرست نهایی تیم ملی ندارد

سپاهان با حضور امیر قلعه نویی تاکنون فعالیت خوبی در نقل و انتقاالت 04
داشته و با جذب پیام نیازمند و محمد ایران پوریان فعال ترین تیم در 
جذب بازیکن بوده است. خرید این دو بازیکن پایان کار سپاهانی ها در 
نقل و انتقاالت نیست و آنها نفرات دیگری هم مد نظر دارند که با یک 
گزینه به توافق رسیده اند. »کی روش استنلی« مهاجم سابق ذوب آهن 
با سپاهان وارد مذاکرده شده و به زودی همکاری آنها نهایی می شود.

کی روش استنلی سپاهانی می شود
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 مشهورترین هوادار ایران
 در باشاک شهیر

طلســم 44 ســاله رویارویــی دو همســایه 
قدرتمند، یعنی ایران و ترکیه دوشــنبه شــب 

در حالی شکسته شدکه 
تماشــاگران ایرانی 
حاضر در »باشاک  
شــهیر« بیشتر از 
طرفداران میزبان 

تفاقــی که  بــود؛ ا
مورد توجه رســانه های 

ر ترکیه همین طور ستاره های فوتبال  ین کشو ا
قرارگرفت. حضورخوب ایرانی های مقیم ترکیه 
در ورزشگاه با تشــویق های مداوم آنها حسابی 
جو ورزشــگاه را تغییر داده بود که در میان این 
طرفداران افراد مشــهوری نیز دیده می شدند. 
به جرات می توان گفت: مشــهورترین طرفدار 
حاضر در باشاک شهیر »پژمان جمشیدی« ملی 
پوش ســابق فوتبال و سوپراســتار این روزهای 
ســینمای ایران بود، مردی که در عرصه هنر با 
 فعالیت های خود به موفقیت های قابل توجهی

 رسیده است. 

اتفاق عجیب در تراکتورسازی  تبریز؛
می خواستند برادر همسر یک 
بازیگر را سرباز تراکتورسازی 

کنند!
تیم تراکتورســازی تا قبل از واگذاری به بخش 
خصوصی از حق جــذب بازیکنان ســرباز بهره 
می برد و همیــن موضوع انتقــادات فراوانی در 
پی داشــت. در یکی دو ســال اخیــر، مدیران 
وقت تراکتورســازی پــا را فراتر گذاشــتند و 
برخی از اعضای کادر پزشــکی و حتی پرسنل 
 اداری خــود را هــم به عنــوان ســرباز در تیم

 گنجاندند.
با گذشت چند ماه از برکناری »مصطفی آجورلو« 
از مدیریت باشگاه تراکتورســازی، خبر رسیده 
که او به واسطه رابطه خوبی که با همسر یکی از 
بازیگران مطرح سینما داشت، می خواست برادر 
او را هم به عنوان سرباز به تراکتورسازی بیاورد! 
گویا قرار بود برادر همسر بازیگر مطرح به عنوان 
کارمند باشگاه تراکتورسازی در تهران مشغول 
فعالیت باشد و حتی به تبریز هم نرود؛ البته این 
موضوع دقیقا با برکناری مصطفی آجورلو از سمت 
خود همزمان و به همین خاطر منتفی شده بود، 
اما در هر حال، حرکت عجیبی بود که می توانست 
 در زمان مدیریت پیشین باشگاه تراکتورسازی

 رخ بدهد.
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پیشخوان

 ندای دل ســامان قدوس 
برای پوشــیدن پیراهن زرد،  

خانه دوست کجاست

 ملی پوش هندبال
 به بوندسلیگا رفت

»پوریا نوروزیــان« عضو تیم ملــی هندبال کشــورمان با تیم 
»گومرزبــاخ« آلمان به توافق رســید و از فصــل آینده در این 
تیــم بوندس لیگایی بازی خواهــد کــرد. وی در این خصوص 
اظهار داشــت: تمام مقدمات انتقــال من به این تیــم آلمانی 
انجام شــده اســت و تا چند روز دیگر به این تیــم می پیوندم.

نوروزیان تاکید کرد: یک ماه مرخصــی دارم و به زودی به ایران 
بازمی گردم تا در تمرینات تیم ملی حضور داشــته باشــم. بعد 
از آن به آلمان مــی روم تا در تمرینات گومرزباخ شــرکت کنم. 
 نوروزیان قبال در پست بخش در باشــگاه منیزیم فردوس بازی

 می کرده است.

 اردوی تیم  های ملی پومسه 
آغاز می شود

هجدهمین دوره بازی های آسیایی 2018 در بخش تکواندو )پومسه 
و کیوروگی( از 6 شهریور به مدت 5 روز در اندونزی برگزار می شود. 
نفرات راه یافته به اردوی تیم ملی پومســه، مــردان و زنان از روز 
شنبه  12 خرداد تمرینات خود را آغاز می کنند. علیرضا ابراهیمی، 
محمدجواد خیری، محمدصادق فتوحی، ســیدعلی موســی نیا، 
سیدحمیدرضا ناجی، کوروش بختیار، امیررضا مهربان و علی سهرابی 
نفرات حاضر در اردوی مردان هستند. نگار اصغری، دالرام برنقوری، 
فروغ راسخ، نرگس میناخانی، مهسا صادقی، مرجان سلحشوری، 
مرجان تاجی رستم آبادی و فاطمه حسام نیز نفراتی هستند که در 

گروه زنان جواز حضور در اردوی تیم ملی را کسب کردند.

 درآمد نپال از صعود کوهنوردان 
به اورست چقدر است؟

بیش از 400 نفر در فصل بهار 2018 موفق به صعود به اورست 
از سوی نپال شدند. امسال وزارت توریسم نپال برای ۳46 نفر از 
اعضای کوهنورد اکسپدیشن ها اجازه صعود صادر کرد ودر عین 
حال 457 شرپا به همراه کوه نوردان برای ۳8 تیم مشغول به کار 
بودند. درآمد دولت نپال در سال 2018 فقط از صدور مجوز صعود 
برای کوهنوردان به قله اورســت ۳61 میلیون روپیه نپال است. 
)هر دالر آمریکا معادل 108 روپیه نپال اســت(درآمد حاصل از 
۳7۳ اجازه صعود به اورست در سال 2017 حدود 4 میلیون دالر 
بود که در ســال 2018 اجازه صعود کمتری نسبت به سال قبل 

صادر شده است.

قتل همسر اول به دست همسر دوم
چنــد ســال پیــش بود کــه خبر رســید همســر 
»ناصرمحمدخانی« ستاره تیم پرســپولیس به طرز 
فجیعی به قتل رسیده است؛ اتفاقی تلخ که پای بازیکن 
سابق تیم های ملی را در این قتل عمد به میان کشید 
و  او به عنوان یکی از متهمان این پرونده معرفی شد، 
خبری که با دستگیری همسردوم محمدخانی و اعتراف 
او به قتل، وی رفع اتهام شــد ولی آثــار آن در زندگی 
محمدخانی باقی ماند.  با اینکه چندین سال از این اتفاق 
می گذرد، ولی هنوز ماجرای این قتل در ذهن فوتبال 

دوستان ایرانی باقی مانده است.      
قتل در جریان نزاع خیابانی

 برادران قرائی چند سالی بود که با برنامه مردان آهنین 
به عنوان قوی ترین مردان ایرانی شناخته شده بودند، 
ولی بروز یک اتفاق زندگی آنان را از مســیر اصلی اش 
خارج کرد. عصر چهارشــنبه هفتم اردیبهشــت ماه  
ســال ٩0 بود که  درگیری شــدیدی میان چند پسر 
جوان در محله جنت آباد تهــران رخ داد، درگیری که 
منجر به قتل پســر جوانی شــد و قاتلش کسی نبود 
جز »امیرقرائی« یکی از قوی ترین مردان ایران که به 
خاطر اختالف مالی با مقتول دست به این جنایت زد 
و پیش از اینکه کارآگاهان پلیس او را دســتگیر کنند 
متواری شد. فرار او باعث شد پرونده این قتل  هنوز در 
 دادسرای جنایی تهران باز بماند و قاتل هنوز دستگیر

 نشده است. 
نگه داری 40 گر م هروئین

دســتگیری به اتهــام نگــه داری 40 گــرم هروئین 
سرنوشت یکی از ستاره سابق استقالل و پرسپولیس 
 را به کلــی تغییــر داد؛ بازیکنی که زمانــی یکی از

بهترین های ســرخابی های تهران بود و برای خودش 
طرفداران زیادی داشــت ولی قرار گیری در مسیری 

نادرست و به دور از اخالق ورزشــکاری، سبب شد او 
اکنون پشــت میله های زندان چشــم به راه رسیدن 

عفوی باشد که حبس ابد او را کاهش دهد.  جرم »علی 
اکبریان« به نحوی است که احتمال عفو کامل او اندک 
است و نهایتا ممکن اســت حبس ابد این فوتبالیست 

سابق، به 15 تا 20 سال کاهش یابد.   
 فساد اخالقی دو و میدانی کار ایرانی

او توانســته بــود رکــورد جدیــدی در ورزش 
دوومیدانــی ایرانــی در رقابــت هــای المپیــک 
 برجای گــذارد. کســب مقــام نایــب قهرمانی که
 خیلی ها  آن را نتیجه تالش فردی و استعداد شخصی 
ملی پوش ایرانی می دانستند و امید داشتند در دوره 
های بعدی المپیک، افتخارآفرینی او تکرار شود. ولی 
پیش از المپیک ریو ورزشکار ایرانی درگیر پرونده فساد 
اخالقی   شد که او را تا پای حکم صد ضربه شالق بعد از 
المپیک هم  پیش برد و خاطره ای تلخ از دوومیدانی کار 

ایرانی در اذهان باقی گذاشت.
تازه ترین ماجرا

و حاال ماجرای بازداشت یک شــبه یکی از بازیکنان 
سال های نه چندان دور پرسپولیس، باردیگر پرونده 
اتفاقات حاشیه ای و تلخ در عرصه ورزش را به جریان 
انداخت هرچند این بازیکن روز گذشته در مصاحبه با 
خبرگزاری ها اعالم کردکه ماجرا به آن شوری که برخی 
سایت های خبری نوشتند، نبوده و داستان از این قرار 
است که وقتی قصد داشته به تمرینات تیم پیشکسوتان 
پرسپولیس برود، در طول مسیر با مردی که از ماشین  
بیرون آمده بود تصادف کرده و راننده در اثر برخورد با 
ماشین این بازیکن فوت کرده است.  بازیکنی که ابتدا 
گفته می شد »سپهر حیدری« است اما حیدری آن را 
 تکذیب کرد و باالخره مشخص شد »ابراهیم اسدی« 

بوده است. 

روزگارسیاهستارهها
  به بهانه انتشار خبر قتل غیرعمد بازیکن سابق پرسپولیس؛  

بازتاب شکست ایران در رسانه های یونان
در شرایطی که رسانه های معتبر یونان ترجیح دادند در قبال لغو بازی تیم ملی این کشور با ایران سکوت 
اختیار کنند، بیشتر این رسانه ها به بررسی اتفاقات رخ داده در جریان بازی تیم ملی با ترکیه پرداختند 
تا شکست ایران بازتاب زیادی در یونان داشته باشد. سایت SDNA در گزارشی پیرامون شکست ایران در 
استانبول نوشت:»با وجود حضور هم زمان سه ستاره تیم های AEK و المپیاکوس در ترکیب اصلی ایران 

این تیم نتوانست مقابل ترکیه مقاومت کند تا در نهایت شکست 2-1 روی تابلوی پایانی به ثبت برسد. 
مسعود شــجاعی، کریم انصاری فرد و احســان حاج صفی سه بازیکن شاغل در ســوپرلیگ در ترکیب 
 ایران حضور داشــتند امــا بهره بــردن از آنها نیز مانع شکســت شــاگردان کی روش مقابــل میزبان

 نشد«.

حمایت سردار آزمون از کی روش
»علی کریمی« تنها کسی نیست که از واژه دالل درباره سرمربی تیم ملی استفاده می کند. از وقتی فهرست تیم 
ملی اعالم شده، افراد دیگری هم کی روش را متهم به داللی کرده اند؛ اتهامی که واکنش مهاجم تیم ملی را در 
پی داشت. »سردار آزمون« به ایلنا گفته است: »شنیده ام که چند بازیکن این حرف ها را زده اند. آدم واقعا نمی داند 
چه باید بگوید! اگر نان و نمک کی روش را خورده باشید خوب او را می شناسید و می دانید قلبش برای موفقیت 
ایران می تپد.  او مثل یک ایرانی رفتار می کند و ساعت مچی اش را هم ایرانی کرده است. اگر دعوا می کند فقط 
به خاطر بهتر شدن نتایج و وضعیت تیم ملی است تا موفق شود و شرمنده این مردم نشویم. کاش کسانی که این 
 صحبت ها را می کنند کمی شرف و وجدان داشته باشند.. واقعا اگر کسی مدرک داللی از کی روش دارد آن را رو

 کند.«

واکنس احمدرضا عابدزاده 
به پیشنهاد مالی تیم ملی امید، 
 همبرگر بفروشــم بیشــتر

 در می آورم!

جهانبخش: در هلند از من 
می پرســند اهل کجایی؟  با 

افتخار می گویم ایرانی ام

30 نماینده: این 4 بازیکن 
باید در تیم ملی باشند؛ چوب 

مجلس الی چرخ کی روش

مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ برتر فوتبال در 
مورد اسپانسرهای لیگ برتر امســال، اظهار کرد: قرار 
است از امسال شرکت ها به صورت مستقیم با سازمان 
لیگ تفاهم نامه ببندند؛ اما بیشــتر از این نمی توانم در 
مورد این موضوع چیزی بگویم و باید اطالعات بیشتر را 
از درودگر، رییس کمیته بازاریابی سازمان لیگ بگیرید.

فتاحی در مورد قانون محرومیــت بازیکنان با دریافت 
چهار کارت زرد، خاطرنشان کرد: در این چند سال اخیر 

قانون سه کارته شدن اجرا شد، کمیته مسابقات سازمان 
لیگ سال گذشته پیشــنهاد محرومیت با چهار کارت 
زرد را مطرح کرد ولی به دلیلی که نمی توانم بگویم، در 
هیئت رییسه به تصویب نرسید؛ اما احتمال تصویب این 
قانون امسال زیاد است.مسئول کمیته مسابقات سازمان 
لیگ برتر فوتبال در مورد جلســه هم اندیشی مربیان 
لیگ برتر، گفت: این جلسه هر ســاله با حضور مربیان 
لیگ برتر فوتبال برگزار می شــود و امسال هم ابتدای 

خردادماه جلسه ای با حضور 10 نفر از مربیان تیم های 
لیگ برتر برگزار شد و آنها پیشنهاداتی را ارائه دادند که 
پس از بررسی در صورت توافق، اجرا خواهد شد.وی در 
پاســخ به اینکه آیا مربیان دو تیم سپاهان و ذوب آهن 
نیز در این جلسه حضور داشــتند، تصریح کرد: کمک 
مربی قلعه نویی از تیم ذوب آهن در جلسه هم اندیشی 
مربیان لیگ برتر حضور داشــت؛  اما از باشگاه سپاهان 

کسی حاضر نبود.

مسئول کمیته مسابقات سازمان 
لیگ برتر فوتبال خبر داد:

احتمال تصویب قانون 
محرومیت چهار کارته 

برای لیگ هجدهم

سمیه مصور

خبر دستگیری یکی از بازیکنان سابق پرسپولیس که به علت قتل غیرعمد بازداشت شده بود، بار 
دیگر اهالی ورزش کشور را در شوک فرو برد. اتفاقی که هنوز به طورکامل رسانه ای نشده است ولی 
یادآور روی دادن اتفاقاتی در زندگی ورزشکاران ایرانی در سالیان اخیر چندان با روح ورزشکاری 
سازگاری ندارد.ورزش در ایران از قدیم االیام تاکنون با روح پهلوانی و بزرگمردی گره خورده است؛ 
به طوری که وجود روحیه مروت و جوانمردی در زندگی بزرگان ورزشی کشور از جمله »پوریای ولی« 
و »جهان پلهوان تختی« باعث شده بود تا نگاه به ورزشکاران از حالت صرف قهرمانی خارج شده 
و جنبه های دیگر زندگی آنان نیز مورد توجه قرار بگیرد و آنها به عنوان الگوهایی برای جوانان و 
دیگر ورزشکاران معرفی شوند. طی چند سال اخیر جنبه هایی از زندگی برخی ورزشکاران معروف 
ایرانی رسانه ای شد که الگو بودن آنها را مورد تردید قرار داد. در این گزارش نگاهی خواهیم داشت 

به ورزشکارانی که درگیر یک سری اتفاقات حاشیه ای شدند.
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80 درصد بودجه  عمرانی شهرداری، زیر زمین 
صرف می شود

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

با مسئوالن

سرپرست آموزش و پرورش اصفهان 
خبرداد:

کمبود نیروی انسانی در 
آموزش و پرورش استان

سرپرســت اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: استقرار پایه دوازدهم به افزایش 
نیروهای آموزشی و امکانات زیرساختی نیاز دارد. 
»محمدجواد احمدی« با بیان اینکه از امســال 
با اســتقرار پایه دوازدهم 200هنرستان باید به 
آمار هنرستان های اســتان اضافه شود، افزود: 
برای تامین نیازهای این پایه، نیروهای انسانی 
کادر آموزشــی 50 درصد و تجهیزات آموزشی 
40درصد باید افزایش یابد. وی با اشاره به اینکه 
خیران مدرسه ساز استان ساخت 12هنرستان 
را بر عهــده گرفته اند، گفت: 42دبیرســتان و 

فضای آموزشی نیز با تغییر کاربری به هنرستان 
تبدیل می شوند. احمدی با اشاره به اینکه سه 
هزار معلم مــرد و هزار و 800 معلــم زن برای 
 برای پایه دوازدهــم دوره متوســطه نظری و

 فنی وحرفه ای نیاز داریم، افزود: با توجه به اینکه 
هیچ استخدامی در دستورکار وزاتخانه نیست 
باید سازمان استخدامی کشور هرچه سریع تر 

این کمبودها را جبران کند. 
وی در ادامــه با اشــاره بــه اینکــه دو هزار و 
107کالس درس دو نوبتــه، چهارهــزار و 
249کالس تخریب شده و 6هزار و 269کالس 
که احتیاج به مقاوم سازی دارند در استان است، 
گفت: امسال ورودی های پایه اول 3ونیم درصد 

افزایش یافته است.

مدیر دفتر قرآن و عترت اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان اصفهان خبر داد:

عرضه بن تخفیف در 
پانزدهمین نمایشگاه قرآن

مدیر دفتر قرآن و عترت اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان ازعرضه بن تخفیف کتاب 
برای نخستین بار در پانزدهمین نمایشگاه قرآن 
و عترت اصفهان خبرداد.»ابوالفضل یعقوبی« 
برگزاری  طول  در  نخستین بار  گفت:برای 
نمایشگاه های قرآن دراصفهان بن تخفیف 
برای خرید کتب عرضه می شود. وی افزود: 
عالقه مندان به خرید کتاب از این نمایشگاه با 
مراجعه به شعبه بانک مستقر در پانزدهمین 
نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان با پرداخت 
30 درصد هزینه و ارائه کارت ملی بن تخفیف 

دریافت کنند.

در المپیاد علمی حوزه های علمیه 
خواهران کشور صورت گرفت:

درخشش بانوان طلبه اصفهانی
 معاون آموزش مدیریت حوزه علمیه خواهران 
استان اصفهان گفت: هفت نفر از طالب خواهر 
استان اصفهان حائز رتبه های برتر المپیاد 
علمی حوزه های علمیه خواهران کشور شدند. 
»زهراشفیعی« با اشاره به اعالم نتایج مرحله 
کشوری المپیاد علمی حوزه های علمیه خواهران 
گفت: مرحله کشوری نهمین دوره المپیاد علمی 
مقطع سطح 2 و پنجمین دوره المپیاد علمی 
سطح 3 استان اصفهان ، در 22 اردیبهشت سال 
جاری در شهر مشهد مقدس برگزار شد که تعداد 
7 نفر از بانوان طلبه اصفهانی حائز رتبه های برتر 
این مسابقات شدند. وی افزود: از تعداد 22 نفر 
برگزیده مرحله کشوری تعداد 5 نفر از سطح دو و  
2  نفر از مقطع سطح سه در مرحله کشوری حائز 

برترین رتبه ها شدند.

مدیر آموزش قرائت بانوان مهد قرآن 
کریم اصفهان اعالم کرد: 

اجرای طرح »خانه های نور« 
در نصف جهان

مدیر آموزش قرائت بانوان مهد قرآن کریم 
اصفهان درباره طرح »خانه های نور« گفت: 
خانه های نور عنوان طرح جزءخوانی قرآن کریم 
ویژه بانوان است که به مناسبت ماه مبارک 
رمضان در برخی خانه ها در حال اجراست. 
»فرخنده کریم زاده«  با اشاره به دور قبل طرح 
»خانه های نور« بیان کرد: در سال گذشته این 
طرح در مهد قرآن کریم و با حضور 8 تن از 
حافظان و قاریان قرآن کریم برگزار شد که 
متاسفانه با استقبال چندان خوبی مواجه نشد 
ولی طبق برنامه ریزی های انجام شده و با 
تغییراتی که در سال جاری ایجاد شد این برنامه 
به صورت خودجوش و خیرخواهانه در حال 

برگزاری است. 

نوروزی در بازدید از بنیاد تعاون زندانیان 
استان خبر داد:

شهرداری آماده  کمک به 
اجرای احکام جایگزین حبس

شهردار اصفهان با تاکید بر جایگزین شدن احکام 
حبس برای زندانیان و لزوم آموزش مهارت های 
شــغلی در فضای زندان ها اعالم کرد: شهرداری 
آمادگــی دارد از زندانیــان با مهــارت در حوزه 

خدمات شهری استفاده کند.
»قدرت ا...نوروزی« که از بنیــاد تعاون زندانیان 
استان اصفهان و کارگاه های حرفه آموزی بازدید 
کرد، با حضور در کارگاه های حرفه آموزی از جمله 
صنایع دســتی، میناکاری، صنایع فلزی، مصالح 
ســاختمانی و ...  از نزدیک با فعالیت زندانیان در 

این زمینه آشنا شد. 
شهردار اصفهان در حاشیه این بازدید اظهار کرد: 
به جای حبس و زندان می توان احکام جایگزین 
صادر کرد، چراکه اگر این رویکرد در کل کشــور 
در پیش گرفته شــود،  هم تنبــه اجتماعی را در 
پی خواهد داشت و هم بر تعداد زندانیان افزوده 

نمی شود.

مدیرکل نظارت بر ضوابط شهرسازی و 
معماری شهرداری اصفهان خبرداد:
 شناسنامه فنی؛ پیش فروش 
ساختمان ها را قانونمند کرد

مدیرکل نظارت برضوابط شهرسازی و معماری 
شــهرداری اصفهان گفت: با صدور شناســنامه 
فنی ساختمان از سوی شهرداری، پیش فروش و 

پیش خرید ساختمان قانونمند شده است.
»مهرداد محلوجی« اظهارکرد: برای اطمینان از 
صحت وجود ملک و مشخصات فنی ساختمان، 
شهرداری شناســنامه فنی صادر می کند و این 
موضوع باعث می شود فروشنده و خریدار خیال 
راحت داشته باشند که ملک شان وجود خارجی 
دارد. او تصریح کرد: شهرداری ها و سایر مراجع 
قانونی صدور پروانه، شناســنامه فنی ساختمان 
را برای هر واحد به صورت جداگانه صادر و برای 
آنها عالوه بر شماره ثبت دبیرخانه و تاریخ صدور، 

شماره مسلسل نیز اختصاص می دهند. 
وی اظهارکرد: مهندســان طراح و معمار وظیفه 
دارنــد مراحل طراحــی و اطالعــات مربوط به 
جداول شناسنامه فنی ساختمان را در نقشه های 
مربوطه درج کنند و تعداد واحدها، پارکینگ ها 
و انباری ها مشخص شــود تا خریدار از وضعیت 
 ســاختمانی که قرار اســت احداث شود، اطالع 

پیدا کند.

  اداره امور آزمایشگاه های اداره حفاظت 
محیط زیست استان:

اصفهان دارای 16 روز هوای 
پاک بود

رییس اداره امور آزمایشــگاه های اداره حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان گفت: این کالنشهر 
در حالی فروردین و اردیبهشــت امسال را با 16 
روز هوای پاک گذراند که 2 ماه اول پارسال هیچ 

روز پاکی نداشت.
»بابک صادقیان« افزود: اصفهــان در این مدت 
همچنین 42 روز هوای ســالم و چهار روز را نیز 
با هوای ناســالم برای برای گروه های حســاس 

تجربه کرد. 

رینگ چهارم ترافیک شهری اصفهان به عنوان 
یک مسیر ارتباطی بین شهری به منظورحل 
ترافیک  درشمال اصفهان شامل مناطق 14، 10 

و 7 در قالب سه پروژه درحال اجراست.
معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان در جمع 
اصحاب رســانه گفت: قطارشــهری و رینگ چهارم 
ترافیک شــهری اصفهــان، دو پروژه مهــم عمرانی 
شهرداری است که بحث رینگ چهارم از سال 88  تا 

89  شروع شد. 
»ایرج مظفر« تصریح کرد: طول مسیر این پروژه 78/2 
دهم کیلومترو عرض دو باند رفت و برگشت 19 متر 
و 60 سانتی متر مربع است که از اصفهان، شش شهر 
اطراف و یک قسمت از فرمانداری عبور می کند. 45 
کیلومتر از این مسیر در محدوده شهراصفهان نزدیک 
به 11 منطقه را در بر می گیرد، همچنین 28 و 2 دهم 
کیلومتر از این مســیر در محدوده شهرهای اطراف و 
3/8 دهم کیلومترنیز در محدوده  فرمانداری اســت. 
همچنین ســرعت طرح در این پروژه 120 کیلومتر 
در ســاعت اســت.  مظفر، درخصوص بودجه امسال 
شهرداری و تفکیک آن در حوزه های مختلف عنوان 
کرد: بودجه 97 شــهرداری اعتباری بالغ برسه هزار 
میلیارد تومان اســت که 950 میلیارد تومان از این 
بودجه جاری است و دو هزارو 50 میلیارد تومان دیگر 
به حوزه عمرانی مربوط می شود. 919 میلیارد تومان 
از این بودجه عمرانی به مباحث تملک و نگه داری از 

فضای سبز اختصاص داده 
شده است.

وی ادامــه داد: یک هزارو 
135 میلیارد تومان بودجه 
خالص عمرانی وجود دارد 
کــه 732 میلیاردتومان از 
این اعتبار به قطار شهری و 
403 میلیارد تومان دیگر به 

پروژه های عمرانی تخصیص داده شده است.
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان با اشاره به این 
موضوع عنوان کرد: امســال 65 پروژه شاخص داریم 

که 25 پروژه آن تکمیلی و 
45 پروژه باقی مانده جدید 

هستند. 
به گفته مظفر، پروژه های 
عمرانــی همچون ســالن 
همایش های بین المللی، 
پروژه میدان امام علی)ع(، 
پیاده راه ســازی چهارباغ 
و قطار شهری پروژه های شــاخص عمرانی است که 
تقریبا نزدیک به 80 درصد بودجــه خالص عمرانی 
مربوط به پروژه قطار شهری می شود؛ زیرا نیاز شهر در 

حوزه حمل و نقل بسیار زیاد است بنابراین بیشترین 
بودجه های عمرانی شهرداری اصفهان در زیر زمین و 

در بحث قطار شهری صرف می شود. 
مظفر درباره وضعیت ســنگ فرش چهار باغ عباسی 
گفت: امسال سنگ فرش چهارباغ به پایان می رسد و 
به صورت پیاده راه در اختیار شهروندان قرار می گیرد. 
برای تکمیل این پروژه اعتباری بالــغ بر 20 میلیارد 
تومان داده شده و یک مقداری از این هزینه نیز مربوط 
به قطار شهری است که مناطق 1، 3 و مرکزی را در بر 
می گیرد و هیچ کاری بدون هماهنگی میراث فرهنگی 

انجام نمی شود. 
وی در بخش دیگری از ســخنان خود به دو موضوع 
ساماندهی مسیرفرودگاه و دیگری ساماندهی آب های 
سطحی اصفهان اشــاره کرد و گفت: طرح زیباسازی 
و ساماندهی مســیر فرودگاه مقابل حصه که ظاهری 
مخروبه دارد، به صورت زیرگذر در حال انجام است که 
باعث پوشیده شدن ظاهر مخروبه می شود. پس این 

طرح به صورت زیباسازی در حال اجراست. 
موضوع دیگر ساماندهی آب های سطحی شهر اصفهان 
اســت که احداث زیر ســاخت ها با معاونت عمران و 

نگه داری آن با خدمات شهری است. 
پیرو این مطلب، از نظر  ایجاد ساختار مشکل زیادی 
وجود ندارد و اگر در کانال آب سطحی جمع می شود 

به دلیل گرفتگی آن است.
 با این تفاسیر باید گفت بعد از بارندگی تجمیع آب را 
در هیچ منطقه ای نداریم و از طریق کانال ها و مادی ها 

هدایت و دفع می شوند.

80 درصد بودجه  عمرانی شهرداری، زیِر زمین صرف می شود

رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: با 
امضای تفاهم نامه بین معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان و شرکت 
برق منطقه ای شهرستان فرهنگسازی در حوزه کاهش مصرف برق و 

کمتر شدن خاموشی های تابستان امسال آغاز می شود.
»فریده روشن« با اشاره به برگزاری جلسه ای با موضوع فرهنگسازی 
در حوزه کاهش مصرف برق با مدیرعامل شــرکت برق شهرستان 

اصفهان در کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی 
شهر اصفهان، افزود: در این زمینه باید توجه داشته باشیم که نه تنها 
در حوزه آب بلکه در حوزه تامین برق نیز با مشــکالت زیادی رو به 
رو هســتیم و باید مردم مشکالت موجود را احســاس کنند. وی با 
بیان اینکه آموزش و فرهنگســازی بهترین راهکار آشنایی مردم با 
چالش های موجود برای تهیه و تامین برق مورد نیاز اســت، تصریح 

کرد: از این رو تفاهم نامه را معاونت فرهنگی شــهرداری اصفهان با 
شرکت برق منطقه شهرستان اصفهان امضا می کند که بر اساس آن 
از ظرفیت های شهرداری برای اطالع رسانی و فرهنگسازی در حوزه 
کاهش مصرف برق استفاده شود. وی افزود: بر اساس این تفاهم نامه 
ظرفیت تبلیغات شهری برای فرهنگسازی در حوزه کاهش مصرف 

برق استفاده خواهد شد.

رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر اصفهان:
شهرداری به فرهنگسازی کاهش مصرف برق ورود می کند

  معاون عمران شهری شهرداری اصفهان:  

قطارشهری و رینگ چهارم 
ترافیک شهری اصفهان، دو پروژه 

مهم عمرانی شهرداری است

مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان تاکید کرد:
حکم تخریب و جریمه برای ساخت و ساز در اراضی کشاورزی

مدیرکمیســیون های ماده صد شــهرداری اصفهان گفت: بر اســاس ماده یک تبصره یک زراعی، برای 
افرادی که در اراضی کشــاورزی واقع در حریم و خارج از حریم شهر ســاخت و ساز انجام دهند، توسط 

جهادکشاورزی حکم تخریب صادر و عالوه بر آن سه برابر 
قیمت ساخت، جریمه در نظر گرفته می شود. 

»غالمعلی فیض اللهی« اظهارکرد: برای ســاخت و ساز 
در  اراضی کشاورزی واقع در محدوده شهر نیز کمسیون 
ماده صد شهرداری رأی تخریب صادر می کند، چنان چه 
مالک بخواهد تغییر کاربری انجام دهد در محدوده شهر 
باید به کمیسیون ماده پنج و خارج از محدوده شهر باید 

به جهادکشاورزی مراجعه کند. وی با تاکید بر اینکه دِر پارکینگ سراسری درکوچه ها حکم تخریب دارد، 
افزود: خط قرمزکمیسیون ماده صد که بی شک حکم تخریب درباره آنها صادر می شود، درهای سراسری 
پارکینگ در کوچه هاســت، زیرا وقتی دِر سراسری احداث شــود، کوچه عمال تصرف شده و در صورت 
پارک نیز  درگیری به وجود می آید. مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان تاکید کرد: به دلیل 
مشکالت عنوان شده، احداث دِر پارکینگ سراسری در کوچه ها و محله ها خالف است و صد درصد حکم 
تخریب برای آنها صادر می شود؛ حتی اگر در دیوان عدالت اداری هم رأی شکسته شود، کمیسیون ماده 

صد باز هم رأی تخریب صادر می کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
گروه مدیریت کم آبی در دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شد

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با اشــاره به تشکیل گروه مدیریت کم آبی در 
دانشگاه علوم پزشکی گفت: این گروه با هدف بررســی میزان مصارف آب بخش های مختلف دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان، شناسایی مکان های پر مصرف و اجرای 
روش های مصرف بهینه آب از روز گذشته کار خود را آغاز 
کرد. »علیرضا یوسفی« در عین حال از کاهش 40 درصدی 
سطح زیر کشت چمن این دانشگاه تا پایان امسال خبر داد 
و گفت: به منظور ســازگاری با بی آبــی و صرفه جویی در 
مصرف آب، سال گذشته به میزان 20 درصد و امسال نیز 
20 درصد دیگر از سطح زیر کشت چمن در محوطه دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان کاسته می شود. معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به 
اینکه کار تعویض شیرآالت پر مصرف قدیمی درمکان های عمومی نظیر وضوخانه و سرویس های بهداشتی 
این دانشگاه آغاز شده است، افزود: بر اساس برنامه زمان بندی شده، تمام شیرآالت موجود در این دانشگاه به 
شیرهای کم مصرف الکترونیکی و اهرمی تبدیل خواهد شد. وی به بازچرخانی آب در استخر شنای این دانشگاه 
اشاره کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آمادگی دارد تا این فن آوری را در اختیار سایر استخرها نیز 
بگذارد. یوسفی گفت: در صورت نهایی شــدن این طرح، کالس های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 

آینده قبل از فرا رسیدن فصل گرما و  از ابتدای خردادماه تعطیل خواهد شد.

الهه زین الدین

معاون فرهنگی و هنری  سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در جمع اصحاب رسانه 
گفت: نمایشگاه تازه کتاب  شــهرداری اصفهان  با محوریت کتابخانه های عمومی، دانشگاه های مردم و با 
هدف ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی  از 8الی13 خرداد ماه در محل کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان 
برگزار می شود. »حمید دهقانی«  با اعالم تعداد سه هزارو 110 عنوان کتاب  خریداری شده از سی و یکمین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عنوان کرد: این منابع توسط کارشناسان  شورای تامین منبع کتابخانه 
ها بر اساس اصول و مولفه هایی همچون اعتبار ناشران، نویســندگان، مترجمان و ویراستاران و با در نظر 
گرفتن نیازهای اطالعاتی مخاطبان کتابخانه ها، انتخاب شده است. وی سرانه کتابخوانی در شهر اصفهان 
را ضعیف اعالم کرد و گفت:  یکی ازمهم ترین دالیل سرانه کتابخوانِی کم در اصفهان، بحث فرهنگی است؛ 
یعنی سبد فرهنگی خانواده های اصفهانی بسیار ضعیف است؛ زیرا در سبک زندگی نسل جدید، تمایل زیادی 
به  خرید کاالی الکچری نسبت به کاالی فرهنگی نشان داده می شود. دهقانی ادامه داد:  دلیل دیگر اینکه 
خانواده های متوسط و باالی شهری تمایل دارند در شب، کتاب را برای خواباندن بخوانند در حالی که هدف 
اصلی از کتابخوانی بیدار کردن وجدان است. از دالیل  دیگرمطالعه کم در اصفهان، در نظر گرفتن احساس 
و هیجان برای مطالعه کتاب اســت در حالی که واقعیت کتابخوانی عقالنی اســت. وی  از حضور کم رنگ 
نخبگان و پژوهشگران در سالن های مطالعه و کتابخانه ها اظهار تاسف کرد و افزود: در سال جاری از نخبگان، 
پژوهشگران خاص و دانشگاهی و اصحاب رســانه انتظار می رود حضور پر رنگ تری در کتابخانه ها داشته 
باشــند وباید خدمات کتابخانه ها عالوه بر کنکوری ها به این اقشار هم ارائه شود. وی همچنین به مقایسه 
سرانه مطالعه در مناطق پانزده گانه اشاره و عنوان کرد: منطقه 6، 5 و 10 باالترین و منطقه 11 کمترین سرانه 

مطالعه  در شهر اصفهان را دارند. 

در نمایشگاه تازه کتاب شهرداری اصفهان گفته شد:

سرانه مطالعه در اصفهان بسیار پایین است  فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
 خدمات ساختمانی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات ساختمانی تعمیر و تکمیل مجتمع فرهنگی 
هنری دولت آباد شهرستان برخوار را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 97/3/7 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 12 روز پنج شنبه تاریخ 97/3/10  
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 12 روز یکشنبه 97/3/20 

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 13 روز یکشنبه تاریخ 97/3/20 
هزینه آگهی فراخوان مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها:
 آدرس اصفهان – ابتدای خیابان آبشار سوم- نبش پل غدیر- کوی کوهسار تلفن تماس 031-36309103

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934 
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

م الف: 180633اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان

نوبت دوم

اعظم محمدی
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   پیامبر اکرم صلی ا... علیه و آله:
كسى كه به خدا ايمان دارد،از سفره اى كه بر 

سر آن شراب نوشيده مى شود،غذا نمى خورد.

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین
تلفن: 8-36284167-031      فکس: 031-36284166

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، 
ساختمان 119، واحد 3
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افقى
1-  بازده- محصول

2- نوک- ردپا- ميوه بهشتي
3- سرما- نويد شادي- متانت- طال
4- چين و چروک- باغ انگور- لطف

5- از سالطين صفوي- جاذبه - از پرندگان
6- عضوي در صورت- زشتي

7- سده- رودخانه- مطابق اصل
8- دوره

9- درجه اي باالتر - سال ترکي- برگ گل
10- موج گير- نوعي ماشين قديمي
11- وسيله پذيرايي- کردار- خاک

12- وقت- آخرين ســفير آمريکا در ايران- 
هذيان

13- قورباغه درختي- آنچه که مانده- اذن- 
خرس آسماني

14- ماده اوليه آسفالت- بررسي- شهر نيما

15- آنچه که به يادبود بدهند- نام شــهري 
در کشور آلمان

عمودى
1- گياه دارويي- وسايل نوزاد
2- زن نيست- خشن- اضافي

3- ضد مــاده- کادو دادن- ماشــين باري- 
اندازه

4- وسيله درو - محبت- لقب ترکي
 5- شــادماني- توهيــن کــردن- نامــي 

دخترانه
6- عضو قطار- شهر مرکزي

7- ناســپاس- منــع کــردن- کارگــردان 
ايتاليايي

8- قناعت
9- باالتر از ســتوان- متواضع- رم کردن- 

رساندن
10- وسيله غذاخوري- پهن

11- سهل- پايتخت آفريقاي مرکزي- ياور
12- هوشياري- سطح سواد- خزينه حمام

13- پــروردگار- پايتخت اکــوادور- ظرف 
نگهداري مايعات- روز نيست

14- لباس جنگي- واحد پول کشور ترکيه- 
حرکت هوا

15- هماهنگي- مخترع ماشين چاپ
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 گذشت و رها كردن از خطا 
 به طور کلى در اين دعا درخواســت هايى از ذات اقدس الهى داريم 
که داراى نکات تربيتى زيبايى است. از خدا مى خواهيم از خطا و 
لغزشى که ناخواســته و بدون قصد نافرمانى او مرتکب شده ايم 
بگذرد و باليا و آفاتى که ممکن است نتيجه خطا و لغزش ما باشــد 
را از ما دور کند که اجابت اين درخواست را به عزت خودش قسم 
مى دهيم که عزت بخش مسلمين هم محسوب مى شود.  در فراز 
» اللهم ال تواخذنى فيه بالعثرات« از خداوند درخواست مى کنيم 
که خدايا ما را با لغزش هايى که داريم مواخذه نکن! کلمه »عثر« 
به کار رفته در دعا عبارت است از لغزشى که انســان قصد انجام 
آن را نداشته و ناخواسته در دام شيطان گرفتار شده و آن عمل و 
خطا را انجام داده است؛ بنابراين از خداوند درخواست مى کنيم 
اين لغزش ها و گناهانى که ناخواســته مرتکب شده ايم را بيامرزد. 
در روايات هم داريم که انسان اگر توبه کند، خداوند از خطاى انسان 
در مى گذرد. در فراز» واقلنى فيه من الخطايا و الهفوات«. در ادامه 
درخواســت اول از خدا  مى خواهيم از گناهانى که قصد انجام آن را 
و قصد نافرمانى خداوند را نداشــتيم گذشت کند، کلمه » اقلنى« 
به معناى گذشــت و رها کردن از خطاهايى است که ناخواسته از 
انسان صادر شده اســت.درفراز » وال تجعلنى فيه غرضا للباليا و 
االفات« از خداوند در خواســت مى کنيم ما را هدف باليا و آفاتى 
که در کمين ماست قرار ندهد و مراد از باليا، گرفتارى ها و آفاتى 
است که انســان را از زندگى باز مى دارد.در پايان دعا بعد از طرح 
درخواست ها، خدا را با » بعزتک« قســم مى دهيم و با نام » ياعز 
المسلمين« مى خوانيم تا حاجت و درخواست ما را اجابت کند؛ 
اما کالم به عزت خدا ختم شد، الزم است بدانيم عزت خداوند در 
قدرت و توانمندى است و اگر ما در سايه ايمان به خدا عزت و قدرتى 
پيدا کرديم، از جانب خداســت. هر چه در خداســت به ذاته است، 
خداوند هيچ گاه مغلوب نمى شــود و به کســى يا چيزى ديگر نياز 
ندارد؛ اما همه به خدا نياز دارند و در ايــن دعا از خدا مى خواهيم 
که عــزت را به ما دهد تا از لغزش ها پرهيز کنيم و گرفتارى هاى 

سخت را بتوانيم از سر راه برداريم.

آيت ا... ســيد محمد حسينى زنجانى 

شرح دعاى روز چهاردهم ماه مبارك رمضان

97/03/09 تاريخ   
اذان صبح       04:20:09  
طلوع آفتاب   05:57:23

13:00:45 اذان ظهر    
20:04:07 غروب آفتاب  
20:23:50 اذان مغرب    
نيمه شب شرعى   00:12:25

معرفی کتاب

 کتاب ماه رمضان، اوج عروج انسان تاليف »محمد جواد حجتى کرمانى« 
مجموعه مقاالت نويسنده اســت که هر کدام بيانگر يکى از ابعاد اخالقى و 
تربيتى و عرفانى ماه مبارک رمضان مى باشد. در همين راستا، نگارنده بر دعا 
و قرائت قرآن و اهتمام به عبادات، به ويژه در شب هاى قدر، تاکيد کرده و ابعاد 
سازنده دعا و مناجات و عبوديت در ماه رمضان را از منظرى قرآنى و روايى 

بحث و بررسى کرده است.
ماه رمضان، از دو ديدگاه شخصى و نوعى، اوج عروج انسان است:

ديدگاه شــخصى، ناظر به اوج عروج حضرت رسالت پناهى)ص( است که 
در ليله القدر ماه رمضان پس از طى آخرين مراحل ســير و سلوک الى ا...، 
 به واالترين مقام قرب الهى دســت يافت و ديدگاه نوعى،ناظر به اوج عروج

  انديشه و احساس وعمل انسان هاى وااليى اســت که طى اعصار و قرون، 
 به پيــروى از آن برگزيده خــدا با ضيافت الهى هر ســاله مــاه رمضان و
  الگوســازى هر روز  و هر ماه و هر ســال آن در صراط مســتقيم الهى گام

 مى نهند.

»ماه رمضان«  همراه با گردشگران  خارجی نصف جهان

سرمه به چشم كشیدن یمنی ها در ماه رمضانماه رمضان، اوج عروج انسان
مراسم سرمه کشى در ماه  مبارک رمضان که باعث تقويت بينايى مى شود، سابقه اى بيش از هزار سال در يمن دارد.

چای زغالی برای افطار
اکثر رزمندگان روزه بودند؛ روزه گرفتن در دوران دفاع مقدس با 
روزه گرفتن امروزى و وجود تجهيزات سرمايشى خيلى متفاوت 
بود. بچه ها براى خنک شدن در سنگر نگهبانى که درون زمين 
حفر شــده بود، نى روييده در آب را مى بريدند و به دريچه هاى 
ديده بانى روى ديواره سنگر نصب مى کردند و براى خنک شدن 
بادى که داخل سنگر مى وزيد، کمى آب روى نى ها مى پاشيدند.

براى سحرى ســاعت 3:30 بامداد تويوتا با يک ديگ غذا وارد 
منطقه مى شد؛ تدارکات سعى مى کرد در انتقال ظرف ها صدايى 
بلند نشــود که رزمنده هايى که خواب بودند، بيدار شوند؛ اوج 
ايثار و از خودگذشتگى يادگار جبهه ها بود؛ برخى رزمنده ها به 
سرعت سحرى مى خوردند تا پست خالى نماند و دوستان ديگر 
بتوانند سحرى بخورند.  پيرمردى در تدارکات دسته قبل از افطار 
با چوب و هيزم آتش مى افروخت و پس از جوشيدن آب، چايى 
دم مى کرد. موقع افطار که مى رسيد، بچه ها را دور سفره جمع 
مى کرد و مى گفت »بياييد چاى زغالى بخوريد، بعد از چند ساعت 
تشنگى مى چسبد«. سفره اى بى ريا و ساده با نان و پنير و خرما در 
کنار دوستانى که فکر مى کرديم هميشه پيش ما خواهند ماند، 

حال و هواى ديگرى داشت. 

رمضان درجبهه ها

ماه رمضان با تمام خير و بركتش فرا رسيده است؛ اما 
شايد گرمى هوا و روزهاى طوالنى آن، اين ماه را سخت  
كرده باشد. ســال ها پيش در اين سرزمين جوانانى 
بودند كه بسيار سخت تر از ما براى اجراى امر خداوند 
قيام كردند و نه تنها بى هيچ شــکايتى بلکه در اوج 
لذت در نمايش مباهات معشوق درخشيدند. مردانى 
كه گرمى هوا، آتش گلوله دشمن، كمى غذا، روزهاى 
سخت اســارت و... آنان را از اجراى فرمان الهى باز 
نمى داشت. با خاطرات شان همراه مى شويم بدان اميد 

كه در لذت خلوص شان شريک مان كنند.

زماني که اکثر رسانه ها براي دين، کاري نمي کنند 
بلکه ضد دين هم اقداماتى صورت مى دهند  و جوانان 
از آنها استفاده مي کنند، چه انتظاري مي توان داشت. 
وقتي در دنيــاي مدرن تبليغ فردگرايي مي شــود 
چگونه مي توان ديندار بود. وقتي سياستمداران به 
فکر دين مردم نيســتند و تمامي ابزار قدرت را هم 
دردست دارند و خيلي مواقع ضد دين کار مي کنند 
چگونه مي توان جوانان ديندار داشــت. وقتي فقر و 
بيکاري و مجردي بسيار باشد چگونه مي شود، ديندار 
ماند. هر چيزي که در اين دنيا اتفاق مي افتد حتما 

دليلي دارد. ما کاري براي دين خود و دين خانواده 
خود و دين جامعه خود نمي کنيم بعد مي گوييم که 
چرا جوانان  ديندار نيستند. از ماست که برماست. 
جوان از خانواده ياد مي گيرد، از جامعه ياد مي گيرد، 
از رسانه ياد مي گيرد. اگر جوانان ما کمتر مذهبي 
هستند داليل متعددي دارد. ما به عنوان پدر و مادر، 
دوست، مدرســه،  دولت و... براي دين چه کارهايي 

کرده ايم تا منتظر محصول خود باشيم. 
در جامعه اي که انواع موسيقي چه غربي و چه شرقي 
و چه ايراني در آن رواج پيدا کند اگر جامعه غير از اين 
باشد بايد تعجب کرد. در دنيايي که هدف، اقتصاد 
شده اســت و ســعي مي کند که موانع آن را براي 
دستيابي به منفعت بيشتر برطرف کند؛ اگر دين را 
جلوي خود ببيند که مي بيند سعي مي کند که آن را 

از جلوي پاي خود بردارد.
 جوانان اگر کمتر مذهبي هســتند نه اينکه لزوما 
 خودشان انتخاب کرده اند بلکه بايد گفت که جامعه 
آنها را به اين سمت کشــيده است و حتي مي توان 

گفت که آنها قرباني هستند.

عکس روز

 
تبليــغ ديــن جــزو نخســتين و 
مهم تريــن پروســه هايى اســت که 
طلبه ها براى زکات علــم خود به آن 
مشغول مى شــوند؛ حاال اگر طلبه اى 
خــوش ذوق باشــد و زبــان ديگرى 
هــم بداند، مســير ديگــرى برايش 
گشوده شــده و فرصت هم کالمى با 
غيرمســلمانانى را پيــدا مى کند که 
فرســنگ ها فاصله ذهنى بــا آيين 
محمدى دارند و مى تواند با بهره گيرى 
از اين فرصت ناب، تصوير درســتى از 
اسالم را به آنها ارائه کند؛ مانند کارى 
که حجت االسالم »زمانى« درمدرسه 
علميه»ناصريه«انجــام مى دهــد. 
واکنش هاى جالب گردشگران خارجى 
به آيين هــاى ماه مبــارک رمضان و 
پرســش هايى که درباره به اين ماه و 
روزه گرفتن مى پرســند، بهانه اى شد 
تا به مناسبت فرارسيدن ماه ميهمانى 

خدا با خاطرات او همراه شويم. 

سميه مصور 
تصویری كه از ایران نشان داده می شود با واقعیت تطابق ندارد)4(

آيت ا... محمد على ناصرى در جلســه درس اخالق خود گفت: خوب خدايى داريم و اين 
شب هاى ماه مبارک رمضان، وقت بايگانى کردن پرونده هاست. سر سفره افطار توجه داشته 
باشيد؛ چرا که يکى از دعاهاى مستجاب، دعاى روزه دار به هنگام افطار است، براى خودتان، 
پدر ومادر، فرزندان، رفقا، دوستان، عزيزانتان و همه مسلمانان و مسئوالن دلسوز مملکت 
دعا کنيد. اين استاد اخالق افزود: فرد روزه دار به مثابه کسى است که لب درياست، هم براى 
خودت آب بردار، هم براى ديگران؛ چرا فقط يک جرعه خودت مى خورى و مى روى؟ حاال که 
دعايت مستجاب است، براى همه دعا کن. آيت ا... ناصرى  افزود: همين طور که ستاره ها در 
آسمان براى ما جلوه گر است، خانه هايى که قرآن در آن خوانده مى شود براى مالئکه آسمان، 
جلوه گر است، در خانه  ها قرآن بخوانيد که آثار فوق العاده اى دارد.وى  ادامه داد: از امام صادق 
عليه السالم نقل شده است: اگر انسان در نماز، ايستاده قرآن بخواند، به ازاى هر حرفى، صد 
حسنه به او مى دهند و صد گناه از او پاک مى کنند و صد درجه هم به او عطا مى نمايند.استاد 
اخالق عنوان کرد:  اگر  نشسته بخواند به ازاى هر حرف، پنجاه درجه و پنجاه حسنه به او 

مى دهند و پنجاه گناه از او محو مى کنند.

ماه رمضان، وقت بایگانی كردن پرونده هاستدر محضر بزرگان
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